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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Рушійною силою для розбудови 

української демократичної держави на шляху інтеграції до європейського 

простору є молоде покоління, яке має бути соціально активним, здатним 

здійснювати самостійний вибір і приймати адекватні рішення в різноманітних 

життєвих ситуаціях, тобто бути дієвим суб’єктом власної життєдіяльності. 

Важливим чинником у формуванні соціальних якостей особистості є сім’я, на 

яку покладається виховання особистісних характеристик, необхідних для 

виявлення соціальної активності дитини. Через складну соціально-економічну 

ситуацію, що спричиняє сімейні проблеми та конфлікти, появу соціально 

небезпечних явищ (алкоголізм, безробіття, малозабезпеченість тощо), 

знижується виховний потенціал сім’ї. За таких умов найбільш незахищеними та 

уразливими категоріями є неповнолітні діти, які через неспроможність 

самостійно вирішити соціальні проблеми об’єктивного й суб’єктивного 

характеру потребують соціального захисту, соціально-педагогічної підтримки 

та допомоги. 

Державою передбачено створення закладів соціального захисту й 

підтримки дітей, які знаходяться в складних життєвих обставинах (соціальні 

служби, центри реабілітації тощо), діяльність яких регламентується вихідними 

концептуальними положеннями, відбитими в законах України „Про соціальні 

послуги”, „Про охорону дитинства”, „Про соціальну роботу з дітьми та 

молоддю”, „Про молодіжні та дитячі громадські організації”. Аналіз положень 

цих документів, що передбачають захист і підтримку неповнолітніх, дозволяє 

стверджувати, що одним із пріоритетних завдань державної політики є 

повноцінний розвиток дитини, контроль за реалізацією її прав, виконанням 

обов’язків батьків і соціальних інститутів.  

У зв’язку з тим, що неповнолітні діти неспроможні повною мірою бути 

суб’єктами власної життєдіяльності, важливим завданням соціальної політики, 

соціально-педагогічної науки і практики є пошук шляхів забезпечення 
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формування соціальної суб’єктності неповнолітніх, зокрема тих, які опинилися 

в складних життєвих обставинах. 

Проблеми й особливості неповнолітньої особистості висвітлено в 

наукових працях І. Беха, Л. Божович, Т. Куниці, В. Кутішенка, В. Мухіної, 

М. Савчина, Н. Сейко, Л. Цибулько, І. Шаповаленко та ін. Різні аспекти 

соціально-педагогічної та соціальної роботи з неповнолітніми досліджено в 

розвідках Т. Алєксєєнко, Л. Вольнова, Т. Журавель, О. Караман, 

С. Омельченко, А. Поляничко, Л. Рень та ін. Особливе місце серед 

проаналізованих студій посідають дослідження, присвячені питанням 

соціально-педагогічного захисту дітей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах (Л. Завацька, Н. Заверико, С. Курінна, І. Пєша, Ж. Петрочко, 

І. Трубавіна та ін.), їхньої соціально-педагогічної реабілітації (О. Безпалько, 

І. Бех, М. Лукашевич, В. Ніколаєва, М. Туленков, З. Шевців та ін.), зокрема 

через організацію й забезпечення соціального супроводу (Т. Гущина, І. Звєрєва, 

А. Капська, Г. Курагіна та ін.). 

Проблему передумов створення й діяльності соціальних служб 

репрезентовано в працях М. Другова, З. Кияниці, С. Кірєєва, Л. Кальченко, 

Т. Харук, Н. Якси та ін., зокрема різні напрями діяльності центрів реабілітації 

представлено в розвідках С. Коношенка, С. Пальчевського, Є. Пліска, 

А. Суханової, Ю. Чернецької, В. Шпак та ін.  

Проблему соціальної суб’єктності широко вивчають у філософії 

(А. Андрущенко, М. Горлач, Н. Медвєдєва та ін.), соціології (О. Злобіна, 

О. Піменова, Л. Сокурянська та ін.), психології (А. Бондар, Ю. Журат, 

В. Зарицький, С. Кузікова, І. Ожерельєва, І. Сиромятникова, І. Тітов, В. Циба та 

ін.), педагогіці й соціальній педагогіці (Є. Бондаревська, Т. Гущина, 

Т. Дорошенко, Н. Максимовська, Л. Мардахаєв, В. Нікітін, О. Рассказова, 

А. Рижанова, С. Савченко, Г. Селевко, С. Харченко, А. Хоменко, В. Шебаніц та 

ін.), що дає право зробити висновок про її міждисциплінарний характер. Отже, 

аналіз наукових досліджень дозволяє стверджувати, що в сучасній науці 

створено певні передумови для вирішення проблеми формування соціальної 
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суб’єктності особистості в різних соціальних інститутах. Разом з тим проблема 

формування соціальної суб’єктності неповнолітніх у центрах реабілітації 

залишається сьогодні вельми актуальною, теоретично й практично значущою та 

разом з тим маловивченою щодо пошуку шляхів забезпечення ефективності 

цього процесу.  

Актуальність дослідження посилюється необхідністю подолання 

виявлених суперечностей між: об’єктивною потребою суспільства в 

майбутньому поколінні, здатному відповідати за власну життєдіяльність і 

позитивний розвиток суспільства загалом, і несформованістю необхідних 

соціально значущих якостей у неповнолітніх дітей через прогалини в 

сімейному вихованні через причини об’єктивного й суб’єктивного характеру; 

потенціалом соціальних інститутів, зокрема центрів реабілітації, у забезпеченні 

соціального супроводу неповнолітніх у складних життєвих обставинах, і 

невикористанням цього потенціалу у формуванні соціальної суб’єктності через 

відсутність розробленої системи цілеспрямованої роботи в цьому напрямі; 

усвідомленням фахівців-практиків необхідності формування соціальної 

суб’єктності неповнолітніх, які опинилися в складних життєвих обставинах, що 

забезпечує їхню спроможність самостійного вирішення в подальшому 

соціальних проблем, та відсутністю теоретично обґрунтованого соціально-

педагогічного супроводу цього процесу в закладах соціального захисту й 

підтримки дітей, зокрема в центрах реабілітації. 

Актуальність проблеми формування соціальної суб’єктності неповнолітніх, 

об’єктивна необхідність розв’язання виявлених суперечностей, відсутність 

спеціальних досліджень з формування соціальної суб’єктності неповнолітніх, 

які опинилися в складних життєвих обставинах, у центрах реабілітації 

зумовили вибір теми дисертаційної роботи: „Формування соціальної 

суб’єктності неповнолітніх у центрах реабілітації”. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано як складову частину комплексної проблеми кафедри 

соціальної педагогіки Харківської державної академії культури 
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„Культурологічні основи розвитку соціального середовища в умовах 

інформаційного суспільства”. Тему затверджено Вченою радою Харківської 

державної академії культури (протокол № 6 від 27.12.2013 р.) та узгоджено в 

бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і 

психологічних наук України (протокол № 2 від 25.02.2014 р.). 

Об’єкт дослідження – процес формування соціальної суб’єктності 

неповнолітніх.  

Предмет дослідження – соціально-педагогічний супровід формування 

соціальної суб’єктності неповнолітніх, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, у центрах реабілітації. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити ефективність соціально-педагогічного супроводу формування 

соціальної суб’єктності неповнолітніх, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, у центрах реабілітації. 

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що рівень 

сформованості соціальної суб’єктності неповнолітніх, які опинилися в складних 

життєвих обставинах, можна підвищити, якщо запровадити в діяльність центру 

реабілітації соціально-педагогічний супровід формування соціальної 

суб’єктності неповнолітніх. 

Відповідно до поставленої мети та висунутої гіпотези визначено такі 

завдання дослідження: 

1. На підставі аналізу наукової літератури визначити суть соціальної 

суб’єктності неповнолітньої особи. 

2. З’ясувати особливості формування соціальної суб’єктності 

неповнолітніх, які опинилися в складних життєвих обставинах, у центрах 

реабілітації недержавного сектору. 

3. Теоретично обґрунтувати соціально-педагогічний супровід 

формування соціальної суб’єктності неповнолітніх, які опинилися в складних 

життєвих обставинах, у центрах реабілітації та представити його у вигляді 

моделі. 
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4. Експериментально перевірити ефективність соціально-педагогічного 

супроводу формування соціальної суб’єктності неповнолітніх у центрах 

реабілітації. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять: філософські, 

соціологічні, психологічні, соціально-педагогічні дослідження соціальної 

суб’єктності, рівнів її прояву; сучасні теорії формування соціальної 

суб’єктності особистості; положення документів законодавчої бази (Цивільний 

кодекс України, Сімейний кодекс України, Кодекс законів про працю, Кодекс 

України про адміністративні правопорушення, закони України „Про охорону 

дитинства” та „Про молодіжні та дитячі громадські організації”) щодо 

визначення й характеристики „неповнолітньої особи”; наукові праці, 

присвячені виявленню причин і наслідків впливу „складних життєвих 

обставин” на неповнолітню особу (Л. Завацька, І. Звєрєва, Ж. Петрочко), а 

також процесу соціально-педагогічної реабілітації неповнолітніх (О. Безпалько, 

І. Бех, Н. Заверико, М. Лукашевич, С. Пальчевський, А. Поляничко, 

А. Рижанова, А. Суханова, М. Туленков, З. Шевців); дослідження особливостей 

організації соціально-педагогічного супроводу неповнолітніх (Т. Гущина, 

І. Звєрєва, Л. Кальченко, С. Коляденко, А. Капська, Г. Курагіна, І. Пєша), 

зокрема методом моделювання (В. Николаєва, Т. Окушко, Л. Повалій); студії, 

що розкривають потенціал і особливості роботи центрів реабілітації 

(С. Коношенко, С. Пальчевський, Є. Пліско, С. Харченко, Ю. Чернецька, 

В. Шпак та ін.). 

У ході дослідження для досягнення мети, вирішення поставлених завдань 

та перевірки гіпотези використано комплекс методів: теоретичні: аналіз 

філософської, соціологічної, юридичної, психологічної, педагогічної, 

соціально-педагогічної літератури з теми дослідження для з’ясування стану 

розробленості проблеми; синтез, порівняння, узагальнення науково-

теоретичного матеріалу для з’ясування суті ключових понять; моделювання – 

для розробки моделі соціально-педагогічного супроводу формування соціальної 

суб’єктності неповнолітніх у центрах реабілітації; емпіричні: спостереження, 
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анкетування, бесіди, тестування, аналіз документів, інтерв’ювання, соціально-

педагогічний експеримент для перевірки ефективності розробленого соціально-

педагогічного супроводу формування соціальної суб’єктності неповнолітніх; 

математичні та статистичні методи для кількісного та якісного аналізу 

емпіричних даних. 

Експериментальною базою дослідження впродовж 2013 – 2016 років 

були Центр денного перебування для дітей та молоді „Компас” Харківського 

міського благодійного фонду „Благо” (ЦДП „Компас”) та Центр соціально-

психологічної допомоги „Діалог” Чернівецького міського благодійного фонду 

„Нова сім’я” (ЦСПД „Діалог”). У дослідженні взяли участь 493 неповнолітніх і 

12 фахівців центрів.  

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що: 

- уперше розроблено, теоретично обґрунтовано та експериментально 

перевірено соціально-педагогічний супровід формування соціальної 

суб’єктності неповнолітнього, який опинився в складних життєвих обставинах, 

у центрі реабілітації, блоками моделі якого є цільовий, координаційно-

управлінський, змістово-технологічний і діагностико-результативний; виявлено 

особливості формування соціальної суб’єктності неповнолітніх у складних 

життєвих обставинах; визначено поняття „соціальна суб’єктність 

неповнолітнього, який опинився в складних життєвих обставинах”, її 

структуру;  

- уточнено суть понять „соціальна суб’єктність особистості”, „центр 

реабілітації неповнолітніх”, категорію „неповнолітній, який опинився в 

складних життєвих обставинах”; особливості соціально-педагогічної діяльності 

центрів реабілітації недержавного сектору; 

- подальшого розвитку набули форми та методи соціально-педагогічного 

супроводу формування соціальної суб’єктності неповнолітніх, які опинилися в 

складних життєвих обставинах, в умовах центру реабілітації недержавного 

сектору; критерії, показники та рівні сформованості соціальної суб’єктності 

неповнолітніх, які опинилися в складних життєвих обставинах. 



9 
 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що розроблена 

автором програма соціально-педагогічного супроводу формування соціальної 

суб’єктності неповнолітнього, який опинився в складних життєвих обставинах, 

може бути рекомендованою в роботі з дітьми, які практикують ризиковану 

поведінку, безпритульними дітьми, „дітьми вулиці”; методичні рекомендації з 

проведення профілактичного квесту можуть бути застосовані в соціально-

педагогічному супроводі неповнолітніх, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, фахівцями центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

закладів соціального захисту і соціального обслуговування. Розроблене автором 

методичне забезпечення соціально-педагогічного супроводу формування 

соціальної суб’єктності неповнолітніх (курс тренінгів, анкети, діагностичні 

методики, розроблені матеріали з організації практики студентів тощо) може 

бути застосовано в підготовці майбутніх фахівців соціальної галузі у вищих 

навчальних закладах різного рівня акредитації; при розробці та викладанні 

курсів з опанування запропонованих форм і методів соціально-педагогічного 

супроводу формування соціальної суб’єктності неповнолітніх, а також у 

підвищенні кваліфікації практичних фахівців соціальної галузі. 

Результати дослідження впроваджено в реабілітаційний процес у Центрі 

денного перебування для дітей та молоді „Компас” Харківського міського 

благодійного фонду „Благо” (довідка № 5 від 31.03.2016 р.), Центрі соціально-

психологічної допомоги „Діалог” Чернівецького міського благодійного фонду 

„Нова сім’я” (довідка № 11 від 14.04.2016 р.), Службі соціального супроводу 

„Альтаїр” Полтавського обласного благодійного фонду „Громадське здоров’я” 

(акт № 26 від 21.04.2016 р.), у Комунальному закладі „Харківський обласний 

центр соціально-психологічної реабілітації дітей” (акт № 12-04/442 від 

21.04.2016 р.); у навчально-виховний процес Харківської державної академії 

культури (акт № 01-03-958 від 01.12.2016 р.), Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (акт № 01/10-730 від 

27.09.2016 р.).  
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Особистий внесок здобувача в праці, написаній у співавторстві [18], 

полягає в обґрунтуванні етапів організації та проведення профілактичного 

квесту, розробці методичних засобів реалізації етапів.  

Апробація результатів дослідження відбувалася під час участі в 

науково-практичних конференціях та семінарах різного рівня: Міжнародних: 

„Проблемы и перспективы подготовки современных педагогов к непрерывному 

социально-личностному развитию детей разных возрастов” (Володимир, 2014), 

„Соціально-педагогічна парадигма виховання: сутність та шляхи реалізації” 

(Ніжин, 2014), „Соціальна робота як правозахисна професія” (Чернівці, 2015), 

„Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку” 

(Харків, 2015), „Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному 

просторі громади” (Суми, 2015), „Ефективні підходи в роботі з підлітками, які 

мають досвід вживання психоактивних речовин” (Київ, 2015); Всеукраїнських: 

„Профілактика ВІЛ-інфекції серед підлітків, які практикують ризиковану 

поведінку” (Миколаїв, 2013), „Сучасна вища і середня освіта в умовах 

реформування: проблеми, теорія, практика” (Харків, 2013), „Культура та 

інформаційне суспільство ХХІ століття” (Харків, 2014), „Соціально-педагогічна 

діяльність у сфері дозвілля: проблеми та перспективи” (Харків, 2014, 2016), 

„Ефективні форми і методи роботи з батьками для профілактики вживання 

наркотиків серед дітей та молоді” (Київ, 2014), „Підготовка соціального 

педагога на засадах партнерства” (Харків, 2015); регіональних: „Туберкульоз / 

ВІЧ” (Харків, 2014), „Теорія і практика соціального виховання: соціальна 

суб’єктність, активність та відповідальність” (Харків, 2014), а також під час 

обговорення на засіданнях методологічних семінарів кафедри соціальної 

педагогіки Харківської державної академії культури і засіданнях кафедри 

соціальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди (2013 – 2016 рр.). Авторка була учасником міжнародного 

проекту „Права та здоров’я уразливих груп населення: заповнюючи прогалини” 

(2013 – 2016 рр.), у рамках якого пройшла навчання й отримала сертифікати за 

програмами „Сімейні групові конференції” (Харків, 2013), „Орієнтоване на 
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рішення консультування та сімейні конференції” (Київ, 2014), „Сучасні методи 

профілактики ризикованої поведінки серед неповнолітніх” (Київ, 2014), 

„Соціальний супровід підлітків групи ризику” (Харків, 2014), „Підтримка 

підлітків із травматичним досвідом” (Татарів, 2015). 

Публікації. Основні положення й висновки дисертаційної роботи 

викладено в 16 наукових публікаціях (15 – одноосібних), з них 5 – у фахових 

виданнях України, 1 – у зарубіжному науковому виданні, 1 – у методичних 

рекомендаціях, 9 – у збірниках матеріалів конференцій. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, 

висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (237 

найменувань, із них 5 – іноземною мовою) та 12 додатків на 30 сторінках. 

Робота містить 15 таблиць, 4 рисунки. Загальний обсяг дисертації становить 

235 сторінок. Обсяг основного змісту – 177 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СУБ’ЄКТНОСТІ 

НЕПОВНОЛІТНІХ У ЦЕНТРАХ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

 

1.1 Соціальна суб’єктність як інтегративна характеристика 

неповнолітньої особи 

 

Проблема самовизначення людини та становлення її суб’єктної позиції в 

суспільстві була й залишається предметом дослідження науковців упродовж 

багатьох віків та розглядається в різних наукових напрямах. У зв’язку з цим 

розкривати суть соціальної суб’єктності як соціально-педагогічної проблеми 

виявляється можливим через аналіз наукових праць, у яких досліджено цей 

феномен, з використанням етимологічного та історичного підходів. Так, 

виявлення суті соціальної суб’єктності безпосередньо залежить від розкриття 

змісту понять „індивід”, „особистість” і „суб’єкт”. 

У філософському аспекті поняття „індивід” розглядають як конкретного 

представника людського роду, а особистістю вважається людський індивід, 

який формується в процесі конкретних видів діяльності та суспільних відносин 

[153].  

У соціологічному аспекті поняття „індивід” характеризує окрему людину, 

а „особистість” слугує для характеристики соціального в людині. Особистість є 

соціальною істотою, що має стійкий комплекс якостей, властивостей, є 

продуктом і суб’єктом суспільних процесів, яка формується під впливом 

відповідної культури суспільства й конкретних соціальних груп, до яких вона 

належить, до життєдіяльності яких включена [232]. 

З погляду психології, людина, яка розвивається в суспільстві, володіє 

свідомістю та вступає в спілкування і взаємодію з іншими людьми, є 

особистістю. Факт належності до людського роду фіксується в понятті 

„індивід”. З’являючись на світ як індивід, людина стає особистістю в процесі 

спілкування і взаємодії з іншими людьми, навчившись порівнювати себе з ними 
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й виділяти своє „Я” із навколишнього світу. Отже, особистість починає 

формуватись з першого дня народження. На цей процес впливає морально-

психологічна атмосфера в сім’ї, стиль і характер виховання, спосіб життя 

дитини, ті, з ким вона спілкується, яку участь бере в праці сім’ї [227].  

У педагогічній науці „індивід – це особа, окремий організм, окремо взята 

людина як представник людського роду, суспільства, народу, класу, соціальної 

групи. «Особистість» характеризує індивіда як члена суспільства, спільності, 

групи як вільного й відповідального суб’єкта свідомої та вольової діяльності” 

[91, с. 74].  

Як стверджує Т. Алєксєєнко, особистість – це феномен суспільного 

розвитку, соціальний індивід, суб’єкт суспільних відносин [2]. На її думку, 

людина стає особистістю саме в процесі соціальної взаємодії.  

Отже, проведений аналіз співвідношення понять „індивід” та 

„особистість” дозволяє стверджувати, що вони пов’язані між собою, оскільки 

особистість є ознакою свідомого індивіда, який займає певну позицію в 

суспільстві, виконує певні соціальні ролі й функції. Зважаючи на те, що процес 

розвитку особистості відбувається впродовж усього життя, особистість 

виявляється характеристикою індивіда, що формується в практичній діяльності 

через творчу працю, спілкування з іншими людьми, набуваючи таких суспільно 

цінних рис, як розум, мудрість, воля, рішучість, самооцінка, здатність до 

самонавіювання тощо. Особистість є соціальною характеристикою індивіда, 

при цьому сформована особистість є суб’єктом вільної, самостійної й 

відповідальної поведінки в соціумі. 

Термін „суб’єкт” має латинське походження subjectum та трактується як 

носій предметно-практичної діяльності й пізнання; джерело активності, 

спрямованої на об’єкт [152, с. 797]. 

Аналіз філософської літератури дає можливість визначити поняття 

„суб’єкт” як позначення психолого-теоретико-пізнавального „Я”, що 

протиставляється чомусь іншому — „Не-Я”, предмету, об’єкту або як 

позначення ад’єктивованого „Я”, тобто індивіда, якому протистоїть, 
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протиставляється об’єкт і який спрямовує на цей об’єкт своє пізнання або дію, 

– у цьому відношенні він постає як суб’єкт пізнання, суб’єкт дії [200, с. 441]. 

Тобто суб’єкт є носієм певного роду діяльності, що пов’язана із здатністю 

людини виходити за межі існуючого та робити предметом власну 

життєдіяльність [172, с. 346].  

У соціологічній науці поняття „суб’єкт” означає авторство, джерело 

активності, спрямоване на об’єкт. Цей термін ще використовують як синонім 

„особистості” або „діяча” [167]. На думку О. Злобіної [48], суб’єкт постає як 

зрілий відповідальний індивід, який своєю діяльністю повинен здійснювати 

перетворення суспільства, бути творцем нового й експертом інновацій. Тобто з 

позиції соціологічної науки суб’єкт наділяється активністю як обов’язковою й 

важливою характеристикою. 

Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що поняття „суб’єкт” у 

психологічній науці має свою специфіку й характеризує конкретного індивіда 

або соціальну спільноту, що володіє свідомістю, волею й здатна 

цілеспрямовано перетворювати дійсність і себе [128, с. 348]. Не суперечить 

цьому положенню і трактування цього поняття в педагогічній науці, у якій 

поняттям „суб’єкт” позначено активно діючу людину або колектив, що має 

свідомість, здатна до пізнання, може виявити ініціативу й самостійність, 

прийняти й реалізувати рішення, оцінити наслідки своєї поведінки, визначати 

перспективу своєї багатовимірної життєдіяльності [108, с. 562]. 

Отже, здійснений аналіз філософської, соціологічної, психологічної, 

педагогічної літератури дозволяє зробити висновок про те, що: суб’єкт – це 

соціально-діяльнісна категорія поняття „людина”, яка охоплює всі її природні 

(індивід), соціально-суспільні (особистість), індивідуальні якості, нарощує 

власний суб’єктний потенціал упродовж життєдіяльності, спрямований на 

самоствердження в суспільстві, з метою виконання певних функцій, 

самореалізації. Суб’єктом є та особистість як соціальний індивід, що виявляє 

активні, самостійні, усвідомлені дії, за наслідки яких здатна покладати на себе 

й нести відповідальність. 
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При цьому, на нашу думку, інтеграція індивіда в суспільство відбувається 

в процесі включення його в діяльність, соціальну систему взаємин, у результаті 

чого ним засвоюються соціальні норми й цінності, елементи культури, 

суспільний досвід, що, своєю чергою, забезпечує формування особистості та 

індивідуальності. Індивідуалізація особистості пов’язана з соціалізацією, 

оскільки індивідуальний досвід кожної особистості є унікальним і 

неповторним. Соціалізація забезпечує входження особистості в суспільство зі 

збереженням її унікальності й неповторності. Отже, перетворення людини на 

суб’єкта забезпечується в процесі соціалізації, що зумовлює звернення до 

характеристики процесу соціалізації. 

Поняття „соціалізація” має міждисциплінарний статус, характеризується 

різним трактуванням та широко застосовується у філософії, психології, 

соціології й педагогіці [62]. 

Розглядаючи проблему соціалізації особистості з позиції філософії, 

О. Данильян та М. Панов визначили суть цього поняття як процес інтеграції 

індивіда в суспільство та в різноманітні типи соціальних спільнот (група, 

соціальний інститут) через засвоєння ним соціальних норм і цінностей, на 

основі яких формуються соціально значущі риси особистості та елементи 

культури [186]. Саме завдяки соціалізації, що забезпечує суб’єктивацію 

вироблених у суспільстві загальних норм, особистість може почувати себе 

членом певної соціальної спільноти або суспільства загалом. 

Проведений аналіз досліджень В. Москаленко [93], Л. Рубан [140], 

Л. Снежко [154] дає можливість стверджувати, що „соціалізація” – це процес 

взаємодії індивіда та суспільства, який сприяє становленню людини як 

суспільної істоти та формуванню системи ціннісних орієнтацій і соціальних 

установок, включає усвідомлення індивідом свого „Я”, результатом якого є 

засвоєння суспільного досвіду. При цьому В. Москаленко вважає, що 

соціалізація має дві форми: і спрямовану, що виявляється в спеціальному 

створенні системи впливів та засобів дії на людину з метою формування її 

відповідно до мети та інтересів цього суспільства (соціальне виховання), і 
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стихійну як самовільне формування певних соціальних навичок у 

безпосередньому соціальному оточенні, процесі спілкування, різних видах 

діяльності людини.  

У соціологічному аспекті „соціалізація” розглядається як процес 

становлення й розвитку особистості, що полягає в засвоєнні індивідом 

упродовж усього життя соціальних норм, культурних цінностей і зразків 

поведінки й дає їй змогу функціонувати в суспільстві [178]. Більш розгорнуту 

характеристику категорії „соціалізація” надали автори підручника за редакцією 

В. Андущенка та М. Горлача [179], які не тільки охарактеризували це поняття, а 

й визначили кінцевий результат соціалізації – повна дієздатність особистості 

(формування соціальних якостей, цінностей, знань, умінь, навичок тощо) у 

суспільних відносинах, унаслідок чого відбувається становлення соціальності. 

Цінним для нашого дослідження є характеристика авторами повної дієздатності 

особистості, що співвідносимо з характеристикою її суб’єктності.  

Представники психологічної науки, досліджуючи проблему соціалізації, 

розглядають цей процес не тільки як засвоєння людиною соціального досвіду, а 

й перетворення його на власні цінності, переконання, орієнтації, що 

забезпечується активністю людини в його відтворенні, тобто це процес 

індивідуалізації – виділення людини як відносно самостійного суб’єкта в ході 

історичного розвитку суспільних відносин [4; 18]. 

Визначення соціалізації подає В. Куєвда [71], який зазначає, що цей 

процес полягає в набутті людиною психологічного статусу суспільного 

індивіда та її входженні в активне суспільне життя, в основі чого лежать 

міжособистісні стосунки, які визначають права й обов’язки суб’єкта, що 

відрізняє його від інших суб’єктів. 

Отже, узагальнюючи трактування науковцями поняття „соціалізація” з 

позиції філософії, соціології та психології, доходимо таких висновків:  

- соціалізація – це процес, який триває все життя й має дієвий 

характер, забезпечує перетворення індивіда на соціальну особистість зі 

сформованими соціально значущими якостями; 
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- результатом соціалізації особистості є засвоєння наявної системи 

норм, цінностей, соціального досвіду, соціальних якостей, соціальних ролей, 

зразків та механізмів поведінки, що, своєю чергою, забезпечує формування 

особистості на рівні її індивідуальності; 

- соціалізація може відбуватися двома шляхами: стихійно як 

самовільне формування певних соціальних навичок, а також спрямовано 

завдяки спеціально створеній системі впливів та засобів дії на людину, тобто у 

вихованні. 

На основі аналізу педагогічної наукової літератури [2; 34] у соціально-

педагогічному аспекті визначаємо поняття „соціалізації” як двобічний процес, 

під час якого відбувається засвоєння й активне, творче відтворення людиною 

соціально-культурного досвіду (знань, цінностей, норм, традицій), вироблення 

ціннісних орієнтацій, стилю життя в процесі взаємодії з іншими членами 

суспільства в різних соціальних середовищах. Тобто в процесі соціалізації 

формується унікальна, неповторна особистість, формується її суб’єктність як 

активна дієздатність з вираженою відповідальністю за власні дії. 

Доречно навести думку М. Срєбної [182], яка розширює уявлення про 

шляхи соціалізації, оскільки вважає, що соціалізаційний процес можна 

схарактеризувати як єдність трьох взаємозв’язаних систем: стихійна 

соціалізація – відбувається майже безперервно, при цьому може мати 

негативний характер; спеціально організована соціалізація (виховання) – 

переслідує позитивну мету; самосоціалізація – вироблення особистісних 

якостей, моральних норм, ціннісних орієнтацій самою особистістю. Ця думка 

простежується й у дослідженні Л. Цибулько [209], яка надає перевагу такому 

провідному чиннику й основі соціалізації, як виховання, яке, на її думку, здатне 

внести елемент упорядкування до стихійного характеру соціалізації. Своєю 

чергою, провідним критерієм успішної соціалізації є вільне функціонування 

індивіда в суспільстві. У вихованні основою завжди є свобода індивіда, 

оскільки неможливо людину примусити виховуватися. Отже, соціалізація 

індивіда повинна мати цілеспрямований, керований, спеціально організований 
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та контрольований виховний характер, що забезпечить позитивний результат. 

Зважаючи на цей аспект, важливим є забезпечення соціального виховання в 

соціалізації особистості. 

Аналіз наукових напрацювань А. Аніщенко [5], Н. Медвєдєва [89], 

В. Нікітіна [165], О. Рассказової [131], А. Рижанової [136], О. Сєваст’янової 

[149], Т. Шаніної [212] та інших дає підстави стверджувати, що результатом 

процесу соціального виховання є соціальність особистості, при цьому соціальна 

суб’єктність забезпечує соціальність під час соціального виховання, а 

соціальність, своєю чергою, забезпечує соціальну суб’єктність у певних діях 

особистості. Саме тому соціальна суб’єктність має розглядатися в контексті її 

соціальності. 

Доречно навести думку Т. Шаніної [212], яка вважає, що саме 

соціальність є одним з кінцевих результатів виховного процесу, що виявляється 

у вихованості, адекватній оцінці соціальних функцій, умінні відповідати за 

власні вчинки, що є ознаками суб’єктності, як це відзначали представники 

філософської й психологічної думки.  

Важливим для нашого дослідження є напрацювання В. Нікітіна [165], 

який розглядає проблему соціальності як наслідок соціального виховання, що 

містить суб’єктність як здатність особистості бути джерелом власної 

активності, проявом індивідуального творчого ставлення до суспільного 

досвіду та встановлення контактів з іншими людьми. Отже, з розвитком 

соціальності людина набуває здатності до соціального саморозвитку та 

самовдосконалення. Цю думку підтримує й О. Сєваст’янова [149], яка, 

відзначаючи сутність суб’єктного початку в людини, пов’язує його з 

соціальністю та зазначає, що виховний процес, а отже, і процес формування 

соціальної суб’єктності, має розглядатися в контексті соціальності.  

Розглядаючи соціальність як результат соціального виховання, 

А. Рижанова трактує цее поняття „як комплексну динамічну характеристику 

соціального суб’єкта, яка становить ієрархію соціальних цінностей, соціальних 

якостей та соціальної поведінки” [136, с. 98]. Авторка під соціальними 
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цінностями розуміє ціннісне ставлення до людини як соціальної істоти, члена 

родини, нації, країни, світу. Соціальні якості соціального суб’єкта А. Рижанова 

розглядає як риси характеру, що сприяють соціальному порозумінню, 

соціальній консолідації, зміцненню соціальних зв’язків. Просоціальна 

поведінка, за її визначенням, – це поведінка, спрямована на зміцнення та 

вдосконалення мікро-, мезо-, макросоціуму. При цьому на кожному віковому 

етапі людини розвиток соціальності може досягати певних якісних рівнів:  

- „соціальна грамотність – свідчить про засвоєння відповідних соціальних 

цінностей, сформованість певних якостей, емоцій та поведінки на 

елементарному рівні, достатньому для входження, наприклад, у новий 

етнічний, професійний соціум; 

- соціальна компетентність – (сімейна, громадянська, професійна тощо) – 

це новий якісний рівень відповідної соціальності людини, який надає суб’єкту 

можливості відтворювати соціальні відносини, досвід та інше, тобто є 

показником інтегрованості особистості в сімейний мікросоціум або в 

громадянський соціум; 

- соціальна культура – показник соціальної зрілості соціального суб’єкта, 

того, що він здатний не лише засвоювати новий, відтворювати існуючий 

соціальний досвід, але й удосконалювати в цьому процесі і навколишній 

соціум, і свою соціальну суб’єктність” [136, с. 100].  

Отже, на підставі аналізу наведених характеристик рівнів А. Рижанової 

можна стверджувати, що соціальність людини залежить від такої 

характеристики, як соціальна суб’єктність, що забезпечує набуття особистістю 

нових соціальних якостей, засвоєння наявних соціальних цінностей та набуває 

просоціальної поведінки. При цьому особистість, яка має сформовану 

соціальну суб’єктність, здатна досягати рівня соціальної культури, що 

забезпечує спроможність особистості до прояву творчості. На нашу думку, 

соціальна суб’єктність є підґрунтям для соціальності як така характеристика, 

що забезпечує сформованість соціальності як результату соціального 

виховання. 
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Розглядаючи поняття соціальності у філософському аспекті, 

Н. Медвєдєва [89] визначила соціальність як особистісну характеристику 

людини, що має багатомірність і конструюється на перетині трьох вимірів. 

Перший вимір представляє індивідуальна соціальність, що становить 

індивідуальні соціально значущі характеристики людини: мораль, моральність, 

духовність, характерологічні особливості людини, що сформувалися під 

впливом соціальних чинників. Другий вимір – суспільна соціальність людини 

на макрорівні, тобто соціальний стан і соціальні ролі, які посідає людина в 

найближчому для неї соціальному оточенні, способи самореалізації людини як 

частини суспільства. Третій вимір представляє суспільна соціальність, що 

реалізовується в залученні людини до громадського життя загалом, тобто 

людина постає як частина соціуму. Отже, процес виховання соціальності 

особистості має відбуватися на трьох взаємопов’язаних рівнях, а саме соціальна 

суб’єктність має забезпечувати просування від індивідуальної до суспільної 

соціальності. 

О. Рассказова [131], досліджуючи проблему соціальності крізь призму 

соціально-педагогічної науки, наводить такі ознаки соціальності:  

- культурно-історична детермінованість – постійне збереження 

поколіннями певної загальної схожості в межах території;  

- об’єктивність – становлення, розвиток і реалізація соціальності в 

соціальних діях;  

- функціональність – здатність людини або соціальної групи до 

виконання суспільних функцій;  

- динамічність – змінюваність соціальності, що є результатом впливу 

сукупності актуальних у певний час соціальних явищ;  

- дуальність – подвійна природа соціальності: як психолого-

поведінкова характеристика індивіда, сукупність соціально цінних, культурно 

та історично перевірених дієвих ідеалів, цінностей, поведінкових норм 

соціальної групи, суспільства;  
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- суб’єктність – визначеність соціальності ставленням індивідів один 

до одного й до суспільства, що становить підґрунтя для поєднання соціального 

з індивідуальним, створює підстави для виокремлення соціального в самій 

глибині індивідуальності.  

Отже, важливим для нашого дослідження є твердження науковців про те, 

що соціальність є соціальною характеристикою індивіда, котра розглядається 

як здатність людини входити до соціального світу та взаємодіяти з ним, 

проявляти свою суб’єктну позицію та ґрунтується на ідеях самозбереження 

соціуму й гармонійній взаємодії людей. При цьому суб’єктність забезпечує 

поєднання соціального (об’єктивно існуючого) з індивідуальним – 

суб’єктивним.  

Соціальна філософія, що досліджує найважливіші фундаментальні 

проблеми розвитку суспільства як цілісної системи, дозволяє визначити 

соціальну суб’єктність крізь призму філософського підходу.  

Так, проблему формування суб’єктності вперше почали розглядати ще в 

античній філософії. Софісти приділяли увагу питанню формуванню 

гуманістичного типу світогляду та самоцінності людського буття.  

Великий крок у розвитку цього феномену зробив Сократ, який заклав 

основну установку принципу суб’єктності: націленість людського буття на 

самого себе. У сократівському ствердженні „Пізнай самого себе, і ти пізнаєш 

весь світ” [199, с. 49] закладено розуміння суб’єктності як самосвідомості. 

Сократ запропонував виходити з достовірності людського розуму.  

У системі Платона, що послідовно й усебічно розвиває ідеї Сократа, 

обґрунтовується пріоритет людського початку в бутті не просто як розумної та 

моральної істоти, а й духовної. За Платоном, рефлексія, пізнання – це засіб 

позбавити душу тілесного пригнічення, що забезпечує її злиття з 

трансцендентним світом абсолютної сутності. Так, суб’єктність отримала свою 

провідну основу – свободу [202]. 

Зауважимо, що в епоху Відродження Дж. Піко делла Мірандола [112] 

розглядає людину як єдину істоту у світі, що здатна довільно розвиватися й 
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вільно формувати своє буття. Навіть буття янголів, зауважував він, є наперед 

визначеним, і тільки людина володіє свободою самовизначення. Тобто 

формується уявлення про спроможність людини пізнавати і творити світ за 

своїми проектами та виявляти своє „Я”.  

З погляду І. Канта [201], у сфері суспільних відносин рушійним початком 

людської суб’єктності є обов’язок. Обов’язок як моральна необхідність дії – це 

вольовий стан вільної й розумної істоти. У його основі лежить добра воля, якою 

володіє тільки розумна істота. Найважливішим моральним законом І. Кант 

називає категоричний імператив, який визначається основною формулою: 

„Чинити тільки відповідно до такої максими, керуючись якою ти одночасно 

можеш побажати, щоб вона стала загальним законом” [201, с. 79]. Максимою в 

термінології філософа йменується суб’єктивний принцип волі, той емпіричний 

мотив, яким індивід керується у своїй поведінці.  

У гуманізмі К. Маркса [229] суб’єктність є формою соціальної активності 

людей і соціальних інститутів, яка характеризує їх з боку таких істотних 

якостей, як здатність до самовизначення, самодіяльності та самоврядування в 

аспекті реальної влади над природними й соціальними силами. Нездатність до 

духовного самовизначення й вольового самоврядування К. Маркс уважав 

деградацією, яка уражує людину в самій її „творчій основі”. 

Таким чином, проведений аналіз філософської наукової літератури 

свідчить про те, що суб’єктність як філософська проблема протягом століть 

привертала увагу науковців. З кожним століттям зацікавленість дослідників у 

вивченні проблеми зростала, що пов’язано з визначенням цінностей 

особистості, індивідуальності та з розширенням простору свободи людини. 

Отже, на основі аналізу наукових праць можна стверджувати, що суб’єктність 

виникає завдяки саморозвитку суб’єктного початку в людині і як результат – 

особистість є не тільки об’єктом, а й суб’єктом суспільних відносин, що володіє 

свободою та відповідальністю.  

У соціологічній науці, на думку О. Злобіної [48], суб’єктність має 

розглядатися як невід’ємний складник суспільних перетворень, у якому 
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особистість слугує самостійним інноваційним джерелом соціальних змін. Ця 

думка простежується й у Л. Сокурянської [156], яка вважає, що суб’єкт є 

рушійною силою соціокультурної трансформації й відображає самодіяльність, 

самостійність та „авторство”. Дослідниця визначила, що „авторство” суб’єкта 

розкривається в конкретній соціальній дії, здатності до самостійного вибору 

типу діяльності, цілей та засобів їх досягнення. А найважливішою властивістю 

суб’єкта є його соціальна суб’єктність – сутнісна якість суб’єкта (індивіда, 

групи), що, перш за все, виявляється в його цінностях та ціннісних орієнтаціях, 

стратегічному життєвому виборі, соціально творчій самодіяльності, 

цілеспрямованій активності.  

О. Піменова [114], спираючись на думку Л. Сокурянської [155], робить 

висновок про те, що суб’єктність не є природженою якістю людини, її можна 

формувати та розвивати. Крім того, вона звернула увагу на те, що суб’єктність 

може мати різні рівні:  

- індивідуально-особистісний, на якому суб’єктність виявляється в 

позиції особистості щодо вирішення власних проблем; 

- соціально-груповий, що свідчить про виявлення позиції особистості в 

групі, а також у здатності діяти в інтересах групи як у своїх власних; 

- соціально-суспільний, на якому суб’єктність виявляється в цінностях 

особистості, стратегії самореалізації, активній самодіяльності, а також у 

здатності особистості впливати на інших соціальних суб’єктів.  

На нашу думку, таке виокремлення рівнів суб’єктності є умовним, 

оскільки реалізація індивідуальної та групової суб’єктності неможлива без 

взаємодії особистості з іншими суб’єктами, саме тому всі зазначені вище рівні 

суб’єктності за своєю суттю вже є соціальними. 

Отже, у соціологічному аспекті поняття суб’єктності можна трактувати як 

характеристику індивіда, який своєю діяльністю повинен здійснювати 

перетворення в суспільстві, бути творцем нового й експертом інновацій, а 

найважливішою характеристикою суб’єкта є соціальна суб’єктність, що, перш 

за все, виявляється в його сформованих цінностях та ціннісних орієнтаціях, 
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стратегічному життєвому виборі, соціально творчій самодіяльності, 

цілеспрямованій активності й відповідальності. 

Аналізуючи проблему суб’єктності, необхідно розглянути це поняття в 

психологічному аспекті, спираючись на вже наявні напрацювання в цьому 

напрямі. 

Так, В. Татенко [188], досліджуючи суб’єктність, визначив, що ця 

характеристика закладена в людині від народження в найпростішій своїй формі, 

у вигляді суб’єктного потенціалу, проте в процесі онтогенезу вона може 

розвиватися та формуватися. На думку науковця, суб’єктність є внутрішнім 

стрижнем, який дозволяє індивіду свідомо, цілеспрямовано, креативно 

включатись у взаємодію з суспільством та ствердитися в ньому.  

Певні погляди на проблему суб’єктності закладені й у філософії 

психоаналізу в працях Е. Фромма [203] і К. Юнга [230]. Науковці розглядають 

проблему суб’єктності з позиції принципу самореалізації. Е. Фромм у процесі 

самореалізації особливу увагу приділяє реалізації потреби в спілкуванні, 

завдяки якому виникають зв’язки між людьми. А К. Юнг визначив життєву 

мету людини як повну реалізацію „Я”, тобто становлення єдиної, неповторної й 

цілісної людини.  

Узагальнюючи погляди А. Брушлинського [17], І. Ожерельєвої, Е. Репіна, 

І. Сиромятникової [187], визначили, що людина як суб’єкт керується 

психічними процесами у власній діяльності, а суб’єктність є психічною якістю, 

яка відображає усвідомлення людиною своєї здатності самостійно здійснювати 

значущі перетворення в самій собі, об’єкті та інших людях. Ця якість містить 

три компоненти: 

- мотиваційний, що забезпечує тенденцію людини до ініціації власної 

активності; 

- рефлексивний, що передбачає розпізнавання людиною підстав для 

прояву активності в невизначених ситуаціях; 

- операціональний, що реалізує здатність до саморегулювання 

власних дій у процесі вирішення життєвих та професійних завдань. 
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Внесок у дослідження проблеми розвитку соціальної суб’єктності зробив 

С. Рубінштейн [141], який підкреслив пріоритетність суб’єктності в 

індивідуалізованій реалізації особистістю самої себе. При цьому суб’єктне 

опосередкування залежить від уже здобутого людиною суб’єктного досвіду, її 

мотивації та здібностей, які з часом відіграють усе більшу роль у самостійному 

визначенні людиною своєї життєвої стратегії, поведінки та діяльності в 

конкретних ситуаціях. Думку С. Рубінштейна поділяє й розвиває В. Зарицька 

[45], яка стверджує, що людина завдяки суб’єктності намагається передбачати 

хоча б недалеке своє майбутнє, накреслити перші стратегічні лінії своєї 

діяльності і, за можливістю, включитися в цю діяльність, щоб максимально 

реалізувати власні здібності, набути життєвий досвід. Своєю чергою, стратегія 

життя, як зазначає В. Циба [207], полягає в тому, щоб гармонійно вписатися в 

соціальне середовища, адаптуватися до його законів, норм, зразків, ідеалів, які 

регламентують життя в суспільстві, а також позитивно впливати на їх 

удосконалення й розвиток. Вибудовувати стратегію свого життя адекватно 

своїм здібностям і можливостям здатна особистість, яка компетентна в 

основних сферах життєдіяльності. Науковець уважає, що під час прийняття 

рішень та задоволення матеріальних і духовних потреб у взаємодії з іншими 

суб’єктами, суб’єктність особистості визначається наявністю ступеня свободи в 

цьому процесі [208]. 

Дослідниці С. Кузікова [72] та Р. Овчарова [101], спираючись на думку 

С. Рубінштейна, уважають, що людина як суб’єкт діяльності має бути активною 

і самостійною, уміти ставити цілі, прогнозувати, аналізувати й коригувати свою 

діяльність, будувати взаємини з навколишнім світом, пізнавати й 

перетворювати і навколишній світ, і саму себе та займати позицію творця 

власного життєвого шляху. Принципово важливим для нашого дослідження є 

твердження С. Кузікової про те, що суб’єктність не є вродженою 

характеристикою людини і не властива лише видатним особистостям, тобто 

суб’єктність може й має розвиватися в кожної людини. І саме суб’єктність, на 

дамку Р. Овчарової, є сутнісною характеристикою людини. 
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С. Кузікова [72], спираючись на думку О. Осницького [105], визначила 

такі компоненти суб’єктного досвіду:  

- ціннісний – інтереси, моральні норми, уподобання, ідеали, 

переконання; досвід рефлексії – знання про свої можливості й можливі 

перетворення в предметному середовищі та в собі;  

- звичної активації – попередня підготовленість, оперативна 

адаптивність до мінливих умов і рівень досягнення успіху;  

- операціональний досвід – знання, уміння та навички саморегуляції. 

Усі перераховані компоненти є взаємопов’язаними між собою та 

реалізуються в різних сферах життєдіяльності особистості, забезпечуючи 

активні, цілеспрямовані, усвідомлені й скоординовані дії щодо вирішення 

завдань саморозвитку.  

А. Бондар та Ю. Журат, аналізуючи проблему суб’єктності, визначили 

основні психічні механізми, без яких не можуть відбуватися зміни в 

особистості, які забезпечують процес формування суб’єктності, – це свідомість 

і самосвідомість, рефлексія і саморефлексія, оцінка і самооцінка, 

самодетермінація і саморегуляція поведінки, спілкування та діяльність [36]. А 

активність, відповідальність, ініціативність науковці визначили важливими 

суб’єктними якостями для таких змін.  

На основі проведеного аналізу праць науковців, які визначали 

характеристики соціальної суб’єктності, можна стверджувати, що однією з 

таких важливих характеристик є активність, тобто здатність людини до 

планомірного й цілеспрямованого перетворення навколишньої дійсності, яка 

виявляється в наполегливості, принциповості, послідовності в обстоюванні 

власних поглядів і дій, нетерпимості до недоліків, енергійності, ініціативності 

та інших морально-вольових якостях [128].  

Ця думка простежується і в дослідженні І. Тітова [0], який суб’єктність 

визначив як процес свідомої цілеспрямованої активності, що проявляється в 

індивідуальному способі побудови, реалізації й розвитку суб’єктом власної 

діяльності та містить: 1) потенціал суб’єктності, що характеризує внутрішню 
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готовність суб’єкта здійснювати певну діяльність; 2) суб’єктну регуляцію, яка 

відображає рівень активності суб’єкта; 3) суб’єктний досвід, що 

характеризується рефлексивною самооцінкою суб’єктом власних пізнавальних 

здібностей та особистісних можливостей у конкретній діяльності.  

Отже, соціальна суб’єктність з позиції психології набуває особливого 

значення в процесі онтогенезу людини і є сутнісною характеристикою, яка 

полягає в набутті життєвої позиції, соціального досвіду, самовизначенні та 

визначенні стратегії життя. Людина, яка є суб’єктом діяльності, має здатність 

виявляти активність, самостійно ставити перед собою цілі, завдання, визначати 

напрями, прогнозувати, аналізувати й коригувати свою діяльність, творити та 

перетворювати, що визначає ступінь свободи особистості, її гуманності, 

духовності, життєтворчості. При цьому провідними показниками соціальної 

суб’єктності є самостійність, ініціативність, активність та відповідальність.  

На суб’єктність як характеристику особистості під час навчання й 

виховання звертали увагу представники педагогічної науки.  

На думку А. Рижанової [137], звернення до соціальної (лат. Socialis – 

суспільний) суб’єктності зумовлене піднесенням індивідуальності в культурі 

інформаційного суспільства. Гармонізувати індивідуальність, аби вона не 

перетворилася на егоїзм, можливо через цілеспрямовану актуалізацію 

соціальних потреб індивіда (людини, групи, соціуму), удосконалення його 

соціальності, усвідомлене спрямування ним власної активності на зовнішнє – 

соціальне середовище, тобто через соціальну суб’єктність. Автор стверджує, 

що „соціальна суб’єктність як профілактика соціального егоїзму, споживацтва, 

комплексу «раба-господаря», страху свободи особистого вибору є основою 

соціального розвитку людини, групи, соціуму, їх сходження до найвищих 

соціальних цінностей, що є провідним завданням соціально-педагогічної 

діяльності” [137, с. 84].  

Так, Т. Гущина [28] під суб’єктністю розглядає соціально-психологічну 

якість, свідому діяльність особистості, спрямовану на себе та світ взагалі, що 

визначає і характеризує ступінь суб’єктивного впливу особистості на явища, 
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процеси, системи. Суб’єктність полягає в процесах самореалізації, 

самоствердження, самоактуалізації, які проявляються в різноманітній 

діяльності, самооцінках, рефлексії, усвідомлення себе, своїх особливостей, 

можливостей, ризиків і обмежень. В основі становлення суб’єктності лежить 

визнання не тільки унікальності і неповторності кожної особистості, а й 

визнання свободи активності людини як вищої цінності. Розвиток суб’єкта 

відбувається, насамперед, у процесі розв’язання певних суперечностей, 

проблем, у пошуку вибору, прийнятті особистістю відповідальності за 

зроблений вибір.  

Цілком поділяємо думку Л. Мардахаєва [87] про те, що суб’єктність є 

здатністю людини бути стратегом своєї діяльності, чинити дії й оцінювати їх 

відповідність задуманому, вибудовувати плани життя. Суб’єктом виховання 

визначається людина, об’єднання людей, здатних свідомо або несвідомо, 

професійно або з обов’язку совісті створювати умови для різнобічного або 

спрямованого розвитку, виховання себе або іншої людини, групи, колективу.  

На думку Н. Максимовської [83; 84], соціальна суб’єктність виражає 

ставлення людини до себе як діяча, до інших людей та соціуму загалом, і 

виявляється у вчинках. Соціальний суб’єкт поступово вибудовує ціннісне 

ставлення до найважливіших сторін суспільного життя в соціальному просторі, 

що постійно розширюється. Соціальна суб’єктність передбачає активну 

поведінку людини в різних соціальних системах, яка виявляється в 

усвідомленому виборі певного типу соціальної поведінки з урахуванням вимог 

ситуації, норм та цінностей.  

Погоджуємося з думкою Г. Селевка [147], який в основі суб’єктності 

вбачає активність суб’єкта (або суб’єктну активність) як психічну якість 

особистості, що включає усвідомлення нею себе та свого „Я” (самосвідомість, 

самоаналіз, самооцінку). Науковець уважає, що проявом суб’єктної активності є 

також творчість особистості, тобто здатність до внутрішнього „спонтанного” 

цілепокладання, що виявляється у створенні нових духовних і матеріальних 

цінностей. Саме через суб’єктну активність реалізуються всі найважливіші 
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соціальні якості особистості: індивідуальність, винахідливість, ініціативність, 

конкурентоспроможність. Така ж думка простежується в праці Т. Дорошенко 

[31], яка, досліджуючи проблему суб’єктності, визначила низку особистісних 

якостей, які розкривають її зміст, – це адаптованість, активність, 

цілеспрямованість дій, рефлективність, самостійність, відповідальність, 

креативність, творчість, що створюють ціннісний та духовний складники цієї 

характеристики. В. Киричук [53] та Н. Шемигон [225] визначили, що саме 

ціннісні орієнтації є одним з основних складників суб’єктності, завдяки яким 

особистість (суб’єкт) здатна робити вільний вибір та проявляти внутрішню 

свободу. Саме цей складник є базисом для формування життєвої позиції та 

впливає на ситуативні мотиви особистості, її свідомість і є регулятором 

діяльності. У зв’язку з цим стверджуємо, що завдяки цим якостям та 

складникам у процесі життєдіяльності суб’єкт постає активним, самостійним, 

творчим і робить вільний вибір, діє й виявляє внутрішню свободу. 

Отже, проведений аналіз філософської, соціологічної, психологічної, 

соціально-педагогічної літератури щодо визначення й характеристики 

суб’єктності як соціальної якості особистості дозволяє стверджувати, що 

„соціальна суб’єктність” є інтегративною характеристикою людини, яка 

виявляється в її ціннісних орієнтаціях, стратегічному життєвому виборі, 

соціально творчій самодіяльності, цілеспрямованій соціальній активності та 

відповідальності. При цьому суб’єктність має розглядатися як невід’ємний 

складник суспільних перетворень, де особистість постає не споживачем, а 

самостійним, інноваційним джерелом соціальних змін, творцем нового й 

експертом інновацій.  

На нашу думку, особистість із сформованою соціальною суб’єктністю є 

носієм таких характеристик: 

1) здатність особистості до рефлексії – самопізнання, оцінка власної 

активності, процесу й результатів діяльності, усвідомлення свого місця та ролі 

у суспільстві; 
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2) здатність до цілепокладання й зацікавленість у результатах своєї 

діяльності, усвідомлення відповідальності за неї; 

3) умотивованість – має мотив діяльності та здатність до ініціації 

власної активності;  

4) активність – прагнення і спроможність особистості брати участь у 

життєдіяльності та реалізувати власні здібності; 

5) здатність до самостійного вибору напряму діяльності та засобів 

його реалізації; 

6) відповідальність – готовність особистості відповідати за наслідки 

власної діяльності та поведінки; 

7) саморегуляція – свідоме регулювання й корегування власної 

поведінки. 

Забезпечення сформованості й виявлення цих характеристик вимагає 

певних зусиль і з боку самої особистості, і створення умов з боку оточення та 

середовища, у якому перебуває особистість, під час соціалізації.  

На основі визначення компонентного складу особистісних характеристик 

науковцями [72; 187] усі характеристики умовна можна об’єднати в 

компоненти соціальної суб’єктності: 

1) мотиваційно-ціннісний – сформована система соціальних цінностей, 

наявність мотиву діяльності та здатність до ініціації активності; зацікавленість 

у результатах власної діяльності; 

2) якостей особистості – розвиток таких соціальних якостей, як 

ініціативність, самостійність, активність, відповідальність, цілеспрямованість, 

творчість; готовність до діяльності щодо реалізації власної стратегії 

самореалізації; 

3) когнітивно-поведінковий – здатність до самопізнання, активна 

позитивно спрямована (або суспільно корисна) діяльність у різних сферах 

життя, саморегуляція поведінки, здатність позитивно впливати на інших 

суб’єктів. 
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Аналіз філософської, соціологічної, психологічної, педагогічної й 

соціально-педагогічної літератури та узагальнення поглядів науковців [114; 

155; 156] дали можливість представити рівні прояву соціальної суб’єктності 

особистості: особистісний, груповий та суспільний, відповідно до визначених 

компонентів.  

Так, на індивідуальному рівні особистість проявляє суб’єктну позицію 

щодо власної життєдіяльності, вирішення власних проблем та здатна 

самостійно їх вирішувати, має сформовані соціальні цінності та такі соціальні 

якості, як самостійність, ініціативність, активність, відповідальність, 

цілеспрямованість, творчість, які проявляє в діяльності щодо власної 

життєдіяльності.  

Поділяючи думку О. Радченко [130], зазначимо, що прояв соціальної 

суб’єктності на індивідуальному рівні може спричинити розвиток егоїзму. 

Оскільки особистість, яка проявляє суб’єктну позицію тільки щодо власної 

життєдіяльності, може перетворитися на споживача, який прагне стати 

успішним, здобувати матеріальні блага і взаємодіяти з іншими суб’єктами, що 

керують суспільними ресурсами та мають владу, у власних інтересах. Своєю 

чергою, за таких умов, на думку науковця, особистість із суб’єкта 

перетворюється на об’єкт, при цьому „відбувається підміна моральних понять 

та маніпуляція ними, тобто добро зводиться до прибутку, любов – до 

пропозиції тіла, щастя – до егоїстичного споживання” [130, с. 278]. Отже, 

важливо, щоб на індивідуальному рівні суб’єкт, задовольняючи власні потреби, 

з морального погляду, прагнув переходити на більш високий рівень – груповий.  

Груповий рівень виявляється не тільки в здатності особистості 

вирішувати власні проблеми та діяти в особистісних інтересах, а й у її позиції, 

бажанні, можливості та здатності проявляти ініціативу та діяти самостійно, 

активно, відповідально, цілеспрямовано, творчо в інтересах тієї соціальної 

групи, до якої вона належить, на рівні власних інтересів, а також у здатності 

встановлювати контакти з іншими, допомагати їм та займати лідерські позиції в 

групі, виявляючи активність і відповідальність за себе та інших. 
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На суспільному рівні особистість будує власну стратегію самореалізації 

та відповідно до неї реалізовує діяльність, що визначає ступінь свободи 

особистості; самостійно, активно, відповідально, цілеспрямовано, творчо діє в 

різних сферах життєдіяльності; здатна впливати на інших соціальних суб’єктів 

та змінювати власні ціннісні пріоритети відповідно до соціокультурних умов, 

що змінюються.   

Отже, важливим є досягнення особистістю суспільного рівня соціальної 

суб’єктності, що свідчить про сформованість такої особистості, яка є творчою, 

незалежною, зорієнтованою на діяльність, здатною до самосоціалізації, планує 

майбутнє, тобто відчуває себе соціальним суб’єктом і діє відповідно до цього 

статусу. 

Оскільки ця характеристика формується в ході історичного й 

індивідуального розвитку людини, процес формування суб’єктності залежить 

від уже здобутого людиною досвіду, її мотивації та здібностей, які з часом 

відіграють усе більшу роль у самостійному визначенні людиною своєї моделі 

поведінки та діяльності в конкретних ситуаціях. Ураховуючи, що суб’єктність 

не є вродженою характеристикою особистості, уважаємо доцільним 

припустити, що її можливо і слід формувати, починаючи з дитинства. У цей 

період свого життя дитина характеризується як неповнолітня особа, що має свої 

особливості, визначення яких становить інтерес відповідно до предмета 

дослідження. 

Так, на сучасному етапі визначення вікових меж дитинства 

регламентоване Законом України „Про охорону дитинства” [175], відповідно до 

якого дитина – це особа, яка не досягла 18-річного віку, якщо не набула 

повноліття до досягнення цього віку. 

У Цивільному кодексі України [210] закріплено основне поняття, яке 

визначає факт набуття „повноліття” як „дієздатність” – здатність своїми діями 

набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також 

здатність власними діями формулювати для себе цивільні обов’язки, 

самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання. 
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Фізична особа, яка не досягла 14-річного віку, вважається малолітньою особою 

та набуває часткову цивільну дієздатність. Особа у віці від 14 до 18 років 

набуває неповну цивільну дієздатність та вважається неповнолітньою. 

Відповідно особа, яка досягла 18-річного віку, набуває повної дієздатності. 

Сімейний кодекс України [151] використовує термін „дитина” щодо 

особи до досягнення нею повноліття, яка поділяється на дві категорії: 

малолітню – дитина до досягнення нею чотирнадцяти років та неповнолітню – 

дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.  

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

[58], адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на 

момент вчинення адміністративного правопорушення 16-річного віку. Своєю 

чергою, Кримінальний Кодекс України встановлює, що кримінальній 

відповідальності підлягають особи, яким на момент вчинення злочину 

виповнилося 16 років, а за особливо тяжкі злочини – 14 років.  

Кодекс законів про працю України [57] визначає, що неповнолітні особи 

у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі 

охорони та умов праці – користуються певними пільгами. Неповнолітні мають 

право займатися трудовою діяльністю з 16 років, а за згодою одного із батьків – 

з 14 річного віку у вільний від навчання час і без шкоди для здоров’я. 

Відповідно до Закону України „Про молодіжні та дитячі громадські 

організації” [40] діти, які досягли 14-річного віку, мають право бути членами  

молодіжних та дитячих громадських організацій, а з 15 років – їх 

засновниками. Своєю чергою, це право надає можливість неповнолітньому 

задовольнити свої соціальні, культурні, політичні та економічні інтереси.  

Оскільки з 14 років в Україні дитина набуває неповну цивільну 

дієздатність, підлягає кримінальній відповідальності, має право займатися 

трудовою діяльністю, впливати на процеси в суспільстві, вступати в суб’єкт-

суб’єктні взаємини, обстоюючи й захищаючи свої права та свободи, то, 

підсумовуючи визначені аспекти досліджуваного поняття з аналізу 

нормативного-правової бази, вважаємо необхідним виділення самостійної 
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вікової категорії – „неповнолітній”. У подальшому дослідженні, застосовуючи 

поняття „неповнолітній”, матимемо на увазі дітей віком від 14 до 18 років. 

Так, дослідниця Н. Сейко [145] звертає увагу на те, що процес соціалізації 

найбільш інтенсивно протікає саме на цьому етапі, коли закладаються всі базові 

орієнтації, установлюються головні соціальні норми й взаємини, формується 

мотивація соціальної поведінки.  

Проведений аналіз досліджень І. Беха [9], Л. Божович [13], Т. Куниці 

[74], В. Кутішенко [78], В. Мухіної [97], М. Савчина [144], Н. Сейко [145], 

І. Шаповаленко [213] дозволив визначити специфічні особливості  

неповнолітнього від 14 до 18 років, якому притаманні характеристики 

підліткового віку. 

Як зазначає І. Бех [9], підлітковий вік – один з найскладніших періодів 

розвитку кожної людини, оскільки саме на підлітковий вік припадає пік 

формування якостей характеру, ціннісних орієнтацій, вольових якостей. У 

дитини спостерігається інтенсивне формування самооцінки, самосвідомості, 

з’являється підвищений інтерес до самої себе. Підлітки прагнуть користуватись 

такими ж правами, що й дорослі. У зв’язку з цим у деяких із них частішають 

випадки непостійної поведінки, виявляється випадкова орієнтація на зовнішні 

обставини та прагнення до експериментування.  

У дослідженні Т. Куниці [74] підлітковий вік характеризується як 

найсприятливіший, найефективніший для психічного розвитку, навчання й 

виховання. Підкреслено, що діти, які вступили в підлітковий вік, вимагають 

особливо чутливого ставлення, оскільки переживають надзвичайно складний 

період особистісного становлення. У цей період набуває особливої суттєвості 

формування характеру, розвиток самосвідомості, активності, ініціативності, 

оптимізму, розвиток вольових рис, що є важливими для соціальної 

суб’єктності.  

На думку М. Савчина [144], у підлітковому віці (13 – 15 років) „Я-образ” 

є дуже нестійким, підліток відчуває суперечливість, невпорядкованість свого 

„Я”, відбувається відхід від копіювання зразків поведінки інших людей, що 
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вимагає розвитку способів самопізнання та самоаналізу, які ще недостатньо 

сформовані. Науковець стверджує, що підлітки оцінюють не тільки окремі риси 

характеру, а й свою особистість загалом. Вони виявляють певну соціальну 

зрілість, усвідомлюють себе готовими до життя особистостями. У підлітковому 

віці переважальним особистіcним мотивом є прагнення бути не гіршим за 

інших, не втрачати своє „Я”.  

В. Кутішенко [78] стверджує, що підлітковий вік характеризується 

особистісним самовизначенням, що супроводжується самоаналізом, 

самооцінкою всіх якостей і здібностей. Цьому етапу притаманна така риса, як 

криза особистісної ідентичності, тобто загострюється потреба зайняти позицію 

певної соціальної групи. Автор звертає увагу на центральне новоутворенням, 

яким є професійне та особистісне самовизначення неповнолітнього, що 

ґрунтується на такому протиріччі, як оцінка своїх можливостей і здібностей та 

відсутність засобів їх реалізації, поява дорослих ролей та обов’язків. 

У цей період, як уважає Л. Божович [13] та В. Мухіна [97], закінчується 

виховання в дітей трудової, моральної, політичної та громадської зрілості, 

необхідні для початку корисної трудової діяльності. Центральною проблемою в 

цей період, на думку науковців, є розвиток власного почуття відповідальності 

за себе й інших, вибір життєвих цінностей та місця в суспільстві, планування 

діяльності та способу життя в майбутньому.  

І. Шаповаленко [213] вважає, що в період від 15 до 18 років перед дітьми 

постають такі важливі завдання, як: прийняття власної зовнішності, засвоєння 

чоловічих та жіночих ролей, установлення нових більш дорослих стосунків з 

однолітками, підготовка до здобуття професії, формування соціально-

відповідальної поведінки та громадянської активності, побудова власної 

системи цінностей.  

Отже, сучасні дослідники [98; 119] визначили, що загалом процес 

соціального розвитку неповнолітнього супроводжується поведінковими 

реакціями, які можна умовно поділити на кілька груп: 
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- емансипації – підліток намагається вийти з-під опіки дорослих та 

контролю, реакція проявляється у відмові від соціально прийнятих норм, 

правил поведінки, знецінювання духовних ідеалів старшого покоління, що, 

своєю чергою, призводить до втечі з дому, невідвідування навчального закладу, 

бродяжництва;  

- угрупування з однолітками, у процесі чого формуються навички 

соціальної взаємодії, уміння підкорюватись колективній дисципліні, 

завоювання авторитету та статусу;  

- захоплення (хобі) – необхідне для становлення особистості підлітка, 

оскільки в процесі захоплення формуються інтереси, уміння, індивідуальні 

здібності, насолоду отримують не від результату, а від процесу виконаної 

роботи;  

- реакція, пов’язана з сексуальною поведінкою, – процеси статевого 

дозрівання зумовлені цілісною перебудовою дитячого організму: інтенсивне 

зростання, різкі зміни структури метаболічної активності організму, сексуальна 

активність.  

Проведений аналіз поглядів науковців на підлітковий вік дозволяє 

стверджувати, що більшість з них загалом не суперечать, а доповнюють один 

одного, відбиваючи психологічний та педагогічний аспекти процесу 

соціального розвитку підлітків. При цьому дослідження особливостей 

неповнолітнього призводить до необхідності розв’язання суперечності: з 

одного боку, це інтенсивний період соціалізації, входження особистості у світ 

людської культури та суспільних цінностей, з іншого, – це вік індивідуалізації, 

відкриття та утвердження власного унікального й неповторного „Я”, 

критичного оцінювання досвіду попередніх поколінь і прагнення утвердити 

якісно кращий шлях морального розвитку і себе, і суспільства. 

Отже, вивчення науково-педагогічного досвіду свідчить про те, що 

питання соціалізації, соціального розвитку неповнолітніх завжди було в центрі 

уваги науковців. У зв’язку з цим і процес формування соціальної суб’єктності 

набуває особливої значущості саме в цей віковий період, що має такі загальні 
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характеристики: з одного боку, це піковий вік, коли відбувається перебудова 

всієї системи відносин дитини з дійсністю, формуються риси характеру, 

ціннісні орієнтації та вольові якості; вік професійного, соціального 

самовизначення та розвитку відповідальності; відбувається формування моделі 

поведінки та зазвичай для цього віку характерним є початок трудової 

діяльності, що, своєю чергою, вимагає від неповнолітнього саморегуляції, 

самоорганізації, саморозвитку, самовдосконалення та соціальної активності. З 

іншого, – це вік певної кризи особистої ідентичності; внутрішніх і зовнішніх 

суперечностей, які за умови відсутності соціального досвіду їх вирішення 

переростають у конфлікти з самим собою та з іншими людьми; це вік крайніх 

полярних оцінок позитивного та негативного, з нечіткою тенденцією соціальної 

поведінки, категоричністю й нетерпимістю. Проте всі перераховані вище 

соціальні характеристики та специфічні поведінкові реакції неповнолітніх за 

сприятливих умов є певними нормами соціалізації. 

Так, у випадках негативного впливу соціального середовища ці конфлікти 

соціального розвитку перетворюються на низку таких проблем особистості, як: 

порушення позитивних зв’язків із сім’єю та суспільством, ігнорування або 

порушення суспільних норм, практикування ризикованої поведінки, тобто 

ведення способу життя, який загрожує здоров’ю та безпеці. 

При цьому зазначимо, що те, наскільки успішним буде процес соціалізації 

у визначеному віці, залежить від виховного середовища, інститутів соціалізації, 

які беруть участь у цьому процесі, засобів масової інформації, тобто від 

чинників, які щоденно чинять вплив на дитину. Науковці Т. Алєксєєнко [2], 

А. Мудрик [95], Ж. Петрочко [109], О. Рассказова [126] та ін. виділяють три 

взаємозумовлені групи чинників (макрорівень, мезорівень та мікрорівень), що 

впливають на соціалізацію неповнолітнього, а як результат – і на його 

суб’єктну позицію, оскільки вони можуть і сприяти її формуванню, і 

перешкоджати цьому процесу. 

До першої групи чинників на макрорівні належать: країна, етнос, 

суспільство, держава, що впливають на соціалізацію всього населення держави. 
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Особливістю соціалізації дітей на цьому рівні є те, що вони сприяють 

соціальному розвитку, соціальному вихованню та покращенню становища дітей 

завдяки створенню в державі законодавчих, організаційних, економічних тощо 

умов. 

Процес входження особистості в етнокультурні відносини, національну 

систему виховання та освіту сприяє соціалізації неповнолітніх на мезорівні. 

Об’єднуючи сукупність багатьох елементів, мезорівень забезпечує: освітні 

орієнтації, властиві для суспільства; формування культурних цінностей та їх 

відповідність загальнолюдським; збереження й відтворення генофонду нації та 

розвиток її інтелектуального потенціалу [126].  

До третьої групи чинників на мікрорівні належать чинники, що 

безпосередньо впливають на конкретних людей: сім’я, родичі, сусіди, група 

однолітків, виховні, громадські, релігійні, приватні, державні організації, що 

взаємодіють з конкретною особистістю або її соціальним оточенням. Як 

зазначає Т. Алєксєєнко [2], саме на макро- та мікрорівні соціального 

середовища формуються соціальні норми, завдяки яким регулюється процес 

функціонування соціальних інститутів і окремих індивідів у суспільстві.  

Соціалізація неповнолітнього на мікрорівні забезпечує: умови 

спілкування як переважального домінантного виду діяльності; формування 

соціальною статусу й репутації особистості; спосіб життя (сукупність умов, які 

забезпечують життєдіяльність на всіх рівнях розвитку потреб), умови, що 

забезпечують реалізацію нагальних потреб особистості (економічних, житлово-

побутових); умови, що забезпечують самоствердження, самовиявлення на рівні 

соціальних потреб (професійне становлення, задоволення культурних потреб 

тощо) [95; 126]. Усі ці умови мають особливе значення для соціалізації 

неповнолітніх. 

Отже, кожний із зазначених чинників чинить певний вплив на 

становлення соціальної особистості, зокрема на розвиток її соціальної 

суб’єктності, навчання та засвоєння дитиною соціальних норм і культурних 

цінностей, установок та зразків поведінки, що зберігаються протягом усього 



39 
 

життя. При цьому важливу роль у житті неповнолітнього відіграють соціальні 

інститути, зокрема сім’я, на які покладено відповідальність за життя дитини, 

створення умов для нормальної життєдіяльності та сприяння її соціальному 

розвитку. Соціальні інститути розширюють соціальну взаємодію дітей, завдяки 

чому вони включаються до суспільно корисної діяльності, виконують різні 

соціальні ролі, збагачують свій життєвий досвід. 

На сьогодні в нашій країні існує низка нормативно-правових документів 

(Конвенція ООН „Про права дитини” [61], Конституція України [68], Сімейний 

кодекс України [151], Закон України „Про охорону дитинства” [42], Закон 

України „Про освіту” [41]), що допомагають неповнолітнім забезпечити захист 

їхніх прав та передбачають контроль за виконанням батьками своїх обов’язків 

щодо дитини.  

На основі аналізу наведених вище нормативно-правових документів 

можна стверджувати, що всі діти незалежно від раси, кольору шкіри, статі, 

мови мають рівні права і свободи, а саме: право на життя, охорону здоров’я та 

безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах; право на ім’я та 

громадянство, право на достатній життєвий рівень. Також неповнолітня особа 

має право на те, щоб бути вислуханою батьками, іншими членами сім’ї, 

посадовими особами з питань, що стосуються її особисто, а також її сім’ї. А 

основним предметом турботи батьків має бути забезпечення законних прав 

дитини, з максимально можливим урахуванням її інтересів. Батьки несуть 

однакову відповідальність за виховання і розвиток дитини та зобов’язані 

утримувати їх до повноліття. У разі невиконання батьками своїх обов’язків 

передбачена їхня юридична відповідальність. 

Своєю чергою, на законодавчому рівні державою передбачено здійснення 

комплексу заходів, спрямованих на запобігання сімейному неблагополуччю, 

соціальному сирітству, насильству в сім’ї та жорстокому поводженню з дітьми 

(Закон України „Про соціальну роботу з дітьми та молоддю” [44]). 

Ураховуючи наявність державних документів, що передбачають захист і 

підтримку неповнолітніх, можна стверджувати, що одним із пріоритетних 
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завдань державної політики є повноцінний розвиток дитини, контроль за 

реалізацією її прав, виконанням обов’язків батьків та соціальних інститутів.  

З позиції соціальної педагогіки сім’я є найважливішим інститутом 

соціалізації молодого покоління, який має особливе значення в житті кожної 

людини, а саме: забезпечує її захист і соціалізацію, формує моральні основи, 

емоційний світ дитини, громадську свідомість та самосвідомість [49]. 

О. Безпалько [7] та А. Капська [169] визначають поняття „сім’ї” як 

соціально-педагогічного інституту та особливу соціальну систему, яка є 

підсистемою суспільства та має шлюбні, міжпоколінні, кровні зв’язки між 

членами сім’ї, родинні почуття, спільний побут, певні функції в суспільстві та є 

тим найближчим мікросоціальним оточення, яке опосередковує й визначає 

своєрідність життєдіяльності особистості та є провідним мікрочинником 

соціалізації особистості.  

Поділяючи думку В. Гриньової [26], А. Мудрика [96], Л. Ричкової [139], 

можна узагальнити, що сім’я як соціальний інститут: 

- відіграє провідну роль у житті неповнолітнього, яка не може бути 

компенсована іншими інститутами соціалізації (закладає основи моралі і 

поведінки, ставлення до інших через ставлення в сім’ї);  

- забезпечує фізичний, інтелектуальний, емоційний, соціальний розвиток 

особистості та впливає на формування особистісних характеристик; 

- допомагає дитині отримати перші уявлення про життєві цілі та засвоїти 

норми, які регулюють поведінку в різних ситуаціях повсякденного спілкування; 

- прищеплює неповнолітньому основні моральні, ідейні та культурні 

цінності, має велике значення в освоєнні культурних та соціальних норм 

(характер спілкування і взаємини в сім’ї визначають відносини 

неповнолітнього із суспільством, яке його оточує, та успішність саморозвитку, 

самореалізації); 

- формує ставлення дитини до навчання, успішності, самоосвіти, 

майбутньої професії;  
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- допомагає адаптуватися до змін у житті та знайти шляхи вирішення в 

складних ситуаціях дитині в майбутньому.  

Отже, сім’я як найважливіший соціальний інститут соціалізації 

неповнолітнього становить персональне середовище для життя та розвитку 

дитини. Сім’я є тим первинним осередком, у якому закладаються цінності, 

формуються якості, визначаються норми та способи поведінки, що впливають у 

подальшому на розвиток соціальної суб’єктності неповнолітнього, а також 

створюються умови для формування соціальної суб’єктності.  

Зазначимо, що сім’я виконує певні функції, які забезпечують її 

життєдіяльність, серед яких розрізняють: економічну, що пов’язана з 

раціональним використанням і споживанням матеріальних благ відповідно до 

сімейного бюджету; репродуктивну – розкривається в природній необхідності 

продовження людського роду шляхом народження дітей; рекреативну, яка 

полягає в забезпеченні повноцінного відпочинку та емоційного захисту 

кожного члена сім’ї, ведення здорового способу життя; виховну – створення 

такого морально-психологічного клімату, який найбільш сприятливий для 

повноцінного соціального розвитку дітей відповідно до їхніх вікових 

можливостей та індивідуальних потреб і проблем [49]. 

Таким чином, на основі викладеного вище можна дійти висновку про те, 

що сім’я, яка належним чином виконує свої функції, є згуртованою, відкритою 

для становлення нових стосунків, здатною самостійно вирішувати завдання, 

зокрема з виховання дітей. Проте, якщо в сім’ї не виконуються належним 

чином певні функції, то це спричиняє низку проблем, що ускладнюють процес 

інтеграції неповнолітнього в суспільство й призводить до негативних наслідків 

у його життєдіяльності. 

Отже, досвід міжособистісних взаємин неповнолітнього з іншими 

членами сім’ї, якість батьківської турботи та психологічний комфорт у сім’ї 

впливають на соціальну адаптацію та інтеграцію неповнолітнього, його 

соціальний розвиток та, зокрема, на процес формування соціальної 

суб’єктності.  
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При цьому науковці звертають увагу на те, що не кожна сім’я готова та 

спроможна виконати свої функції, а тому по-різному може впливати на дитину. 

У зв’язку з цим у соціально-педагогічній літературі існує багато підходів до 

типологізації сімей. Найпоширенішою є класифікація сімей залежно від рівня 

їхньої соціальної адаптації та готовності до зміни життєвих обставин: 

благополучні, групи ризику, неблагополучні та в кризовій ситуації [104]. 

Відповідно до завдань дослідження зупинимося детальніше на сім’ях у кризовій 

ситуації. 

На противагу „кризі” вживають термін „ситуація”, „подія”, коли людина 

стикається з перешкодою й не може подолати деякий час за допомогою 

звичних методів розв’язання проблем. Деякі фахівці вважають, що криза може 

стати постійною (тривалою), коли події, що викликають кризовий стан, 

повторюється постійно й людина або сім’я вичерпують внутрішні ресурси. 

Сім’я, яка переживає кризу й не може з нею впоратися, припиняє виконувати 

властиві для неї функції, зокрема функцію соціалізації дітей, матеріальної та 

морально-психологічної взаємодопомоги [176; 193].  

Тому ситуацію кризи, що стає сталою для сім’ї, науковці пов’язують з 

характеристикою „складні життєві обставини” (СЖО). Саме в такому 

вираженні цей термін отримує офіційне тлумачення в нормативних 

документах.   

Відповідно до Закону України „Про соціальні послуги” [43] СЖО для 

особистості – це обставини, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров’я, 

соціальним становищем, життєвими звичками і способом життя, унаслідок 

яких особа частково або повністю не має (не набула або втратила) здатності або 

можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя та брати 

участь у суспільному житті.  

У соціально-педагогічному аспекті Ж. Петрочко [109] визначає СЖО як 

несприятливі для людини події, життєву скруту, коли вона об’єктивно потребує 

сторонньої допомоги від держави, громади, фахівця, найближчого оточення, 

щоб упоратися з цими обставинами й відновити свою нормальну 
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життєдіяльність. Такі обставини викликають у людей почуття незахищеності, 

страху, ведуть до загострення особистісного конфлікту та конфлікту з іншими, 

негативно позначаються на розвитку особистості. 

Отже, на основі цього доходимо висновку, що до СЖО науковці 

відносять такі соціальні явища, як: малозабезпеченість, алкоголізм, безробіття, 

жебракування тощо. При цьому СЖО, у які потрапляє сім’я, безперечно, 

знижують її виховний потенціал і, своєю чергою, поширюються безпосередньо 

на неповнолітніх, життя яких залежить від батьків, їхньої спроможності 

виконувати свої функції, породжуючи проблеми недостатньої уваги та 

педагогічну занедбаність. У зв’язку з цим через несумлінне виконання 

батьками своїх обов’язків неповнолітні неспроможні бути повноцінними 

суб’єктами своєї життєдіяльності, що стає реальною загрозою для їхнього 

майбутнього. 

Л. Завацька [37], поділяючи думку І. Звєрєвої [173], схарактеризувала 

умови, які призводять до СЖО в сім’ї: соціально-демографічні (неповні та 

багатодітні сім’ї); матеріально-побутові (малозабезпечені, безробіття батьків); 

медико-соціальні (у сім’ї діти-інваліди, алкогольно та наркозалежні, психічно 

хворі); психологічні й соціально-педагогічні (несприятлива психологічна 

атмосфера, педагогічно не компетентні батьки); соціально-правові 

(криміногенні прояви способу життя; сім’ї, члени яких були раніше засуджені).  

Спираючись на думку Л. Завацької [37], І. Звєрєвої [174], С. Коношенка 

[65] та Ж. Петрочко [174], СЖО поділяємо на три групи: 

1) медико-соціальні, зумовлені медичним характером обставин: 

інвалідністю, психічними захворюваннями, інфекційними (туберкульоз, 

ВІЛ/СНІД, ІПСШ) та іншими важкими захворюваннями, алкогольною та 

наркотичною залежністю; 

2) соціально-побутові – бідність, малозабезпеченість (неповноцінне 

харчування, брак, необхідного одягу), безробіття одного з батьків, брак або 

втрата документів, борги, брак мінімальних побутових умов, грубе порушення 
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санітарно-гігієнічних норм проживання сім’ї, вимушена міграція одного або 

кількох членів сім’ї; 

3) соціально-психологічні, що проявляються в незадоволеності шлюбом; 

неузгодженні батьківських ролей; особистісним самоствердженням у сім’ї; 

конфліктах поколінь, дитини з вихователями, учителями та іншими; залежності 

від азартних ігор, релігійних сект; насильстві та інших психологічних 

дисбалансах (стреси, агресія, депресія, істеричні прояви). 

Отже, оскільки СЖО породжують низку проблем у сім’ї, які вона не в 

змозі самостійно подолати, вони безпосередньо впливають на дитину. Як 

наслідок, СЖО порушують соціальні та емоційні контакти в сім’ї, спричиняють 

відхилення в поведінці дитини, зумовлюють порушення її психічного здоров’я, 

які, як правило, проявляються у підвищеній  конфліктності, агресивності, 

неадекватному рівні самооцінки. Тому діти, які опинилися в СЖО, на жаль, не 

завжди можуть реалізувати свої права в повному обсязі, через порушені 

соціальні зв’язки з сім’єю та іншими соціальними інститутами, які покликані 

забезпечувати захист їхніх прав. У зв’язку з цим діти у сучасних умовах є 

найменш захищеною соціальною групою, про що свідчить високий рівень 

дитячої злочинності, наркоманії та алкоголізму, особливо серед дітей у віці 

14 – 18 років (неповнолітніх). 

Проведений аналіз наукової літератури дає можливість визначити групи 

дітей, які входять до категорії „неповнолітні, які опинилися у СЖО” – діти, які 

практикують ризиковану поведінку, безпритульні діти та так звані „діти 

вулиці”. Саме в цих категорій дітей є проблеми з розвитком соціальної 

суб’єктності. Схарактеризуємо детальніше кожну із зазначених груп.  

Аналізуючи групу дітей, які практикують ризиковану поведінку, 

необхідно розкрити зміст цього терміна. Отже, це особи, які в процесі своєї 

поведінки використовують такі поведінкові практики, які погрожують їхньому 

стану здоров’я та нормальній життєдіяльності [119; 177].  
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Дослідники ризикованої поведінки О. Балакірєва, М. Варбан та 

О. Яременко [19] вказують на численні її чинники та виокремлюють п’ять груп 

чинників, які детермінують ризиковану поведінку: 

- перша група чинників зумовлена генетикою, тобто пов’язана з 

вживанням психоактивних речовин (ПАР) батьками, що призводить до 

вживання дітьми ПАР або спричиняє порушення в поведінці; 

- матеріальна нерівність належить до другої групи чинників: з метою 

забезпечення власних базових потреб неповнолітня особа вимушена 

порушувати закон (удаватись до крадіжок), жебракувати, надавати сексуальні 

послуги за винагороду, жити та працювати на вулиці; 

- третя група пов’язана з моделлю поведінки батьків, дорослих, друзів, 

однолітків, що проявляється в неприйнятті або порушенні соціальних норм, які 

вони встановлюють та яких дотримуються;  

- особистісні характеристики неповнолітнього є четвертою групою 

чинників ризику – це може бути низька самооцінка, інфантилізм, невпевненість 

у власних силах, схильність до ризику, відсутність або неусвідомлення 

життєвої перспективи тощо; 

- остання група чинників пов’язана з актуальною поведінкою самої 

особистості – уживання алкоголю або наркотиків, нерегулярне відвідування 

школи, слабка шкільна успішність, конфлікти або проблемні взаємини з 

батьками, учителями та однокласниками.  

Загалом усі ці чинники негативно впливають на життєдіяльність дітей, і, 

як наслідок, спричиняють вживання ПАР, практикування незахищених 

статевих контактів, надання сексуальних послуг за винагороду, „вихід на 

вулицю” з метою пошуку кращого життя та порушення соціальних норм. 

У соціально-педагогічній практиці таких дітей називають „важкими”, 

оскільки з ними важко взаємодіяти, вони постійно сперечаються, бунтують, але 

при цьому не усвідомлюють своєї відповідальності. У зв’язку з цим діти з 

ризикованою поведінкою характеризується зневажливим ставленням до 

виконання своєї соціальної функції – вчитися, набувати знань, працювати; 
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вживанням психоактивних речовин (тютюну, алкоголю, наркотиків); наявністю 

великої кількості „зайвого часу” та невмінням ефективно його проводити [170].  

Негативний вплив родини та соціального середовища може призвести до 

несформованої системи цінностей, зміни спрямованості інтересів, некерованої 

або агресивної поведінки дитини, ведення небезпечного та нездорового способу 

життя. Це свідчить про те, що неповнолітні здебільшого не усвідомлюють 

ступеня ризику власної поведінки та можливі наслідки, а тому зазвичай 

вступають до асоціальних груп, діяльність яких є негативно спрямованою. За 

таких умов прояв суб’єктності матиме негативний характер, саме тому 

необхідно створювати умови для формування соціальної суб’єктності. 

На основі аналізу сучасної наукової літератури [120; 134] та власної 

практики маємо можливість охарактеризувати ще одну групу дітей, які 

опинилися у СЖО, – це безпритульні діти або „діти вулиці”. До цієї категорії 

відносять неповнолітніх, які були покинуті батьками або самі залишили сім’ю, 

дитячі заклади, де вони виховувались, і не мають певного місця проживання, а 

значну частину часу перебувають на вулиці без позитивного соціалізуючого 

впливу дорослих.  

На основі аналізу наукової літератури [3; 127] можна визначити спільні 

чинники, що спричиняють вихід дитини на вулицю, які зумовлені: 

- проблемами в сім’ї – безвідповідальність батьків, сімейні конфлікти, 

асоціальна поведінка батьків (уживання наркотичних речовин та алкоголю, 

участь у азартних іграх), фізичне або сексуальне насилля над дитиною, розпад 

сім’ї або смерть батьків, утягнення дітей у проституцію, бродяжництво з метою 

заробітку; 

- особистісні – перспектива вільного життя, відчай і розуміння того, що 

більше нікуди йти, бажання задовольнити свої основні потреби; 

- місцем проживання, відсутністю роботи та перспектив для 

працевлаштування, недостатністю житлової площі та незадовільними 

побутовими умовами, природними та техногенними катастрофами; 

- суспільством загалом: політична, економічна та соціальна кризи.  
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Отже, діти, які відчувають голод, не мають належних житлово-побутових 

умов, стали жертвами асоціальної поведінки батьків, не мають відповідних віку 

позитивних занять та систематичного навчання з метою задоволення власних 

потреб і пошуку кращого життя, виходять на вулицю. 

Характеризуючи категорії „безпритульні діти”, „діти вулиці” та діти, які 

практикують ризиковану поведінку, зазначимо, що до них можна віднести 

дівчат та хлопців у яких несформована сексуальна культура, які споживають 

психоактивні речовини, мають незахищені статеві контакти за власним 

бажанням або внаслідок сексуальної експлуатації та практикують одностатеві 

сексуальні контакти. Зазвичай представники цих груп проводять вільний час на 

ринках, в аварійних приміщеннях та інтернет-клубах, а також у певних 

випадках перебувають у притулках для неповнолітніх, виправних закладах, 

центрах соціально-психологічної та наркотичної реабілітації [113].  

На основі аналізу сучасної наукової літератури [46; 104] можемо 

стверджувати, що однією з важливих причин, що спричиняє вихід дітей на 

вулицю та порушення ними норм поведінки, є жорстоке поводження батьків та 

зневага або нехтування їхніми інтересами і потребами. Часто причиною стає 

прояв насильства над дітьми, що може мати такі форми:   

- фізичне – нанесення дитині фізичних травм та тілесних ушкоджень, що, 

своєю чергою, може призвести до смерті, завдати шкоди фізичному або 

психічному здоров’ю, особистісному розвитку дитини (побиття, удари, ляпаси, 

припікання гарячими предметами, спроби задушення або утоплення); 

- психологічне (емоційне) – постійний або періодичний негативний 

психічний вплив батьків або інших дорослих на дитину, висування 

безпідставних до неї вимог, що не відповідають її віковим можливостям, 

незаслужених звинувачень, приниження гідності, словесні образи, погрози; 

- жорстоке поводження – застосування неприпустимих способів 

виховання, до яких можна віднести експлуатацію, неналежне утримання, 

позбавлення волі, житла, їжі, одягу та інших нормальних умов життя; 
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- сексуальне – це взаємодія між дитиною та старшою за неї або дорослою 

людиною, з метою сексуальної розбещеності, де дитина використовується як 

об’єкт задоволення сексуальних потреб.  

Зауважимо, що сексуальне насильство над дитиною є латентним явищем, 

що призводить до нервово-психічних розладів, психосоматичних хвороб, 

ушкодження генітальних ділянок, інфікування ВІЛ-інфекції та інфекцій, що 

передаються статевим шляхом (ІПСШ), вагітності, уживання наркотиків та 

алкоголю. Діти зазвичай не розповідають про те, що сталося, і не повідомляють 

про злочин у відповідні служби. Проте фахівці завжди можуть установити факт 

насильства за ознаками – це відраза, сором, провина, недовіра, сексуальні 

порушення, почуття власної непотрібності, спроби суїциду, утечі з дому, 

агресивна поведінка, уникнення тілесної та емоційної інтимності [47].  

Безперечно, насильство має важкі наслідки, через що все більше 

опиняється в центрі уваги світової спільноти проблема забезпечення дітей 

сприятливими умовами для життя, розвитку та виховання, гарантіями 

захищеного дитинства, вільного від жорстокості та насильства. 

Отже, на основі наведених характеристик можна дійти висновку, що 

проблеми неповнолітніх, які опинилися в СЖО, негативно впливають на 

розвиток соціальної суб’єктності. На рисунку 1.1 представлено проблеми 

неповнолітніх дітей, які опинилися в СЖО, що ускладнюють процес розвитку 

соціальної суб’єктності. 

Отже, у контексті завдань дослідження „неповнолітніми, які опинилися у 

складних життєвих обставинах” визначили категорію дітей віком від 14 до 18 

років, які ведуть загрозливий здоров’ю спосіб життя, не виконують відповідних 

віку соціальних ролей, порушують моральні й правові норми, не усвідомлюючи 

своєї відповідальності, тобто неспроможні повною мірою бути суб’єктами 

власної життєдіяльності та не мають необхідних умов для прояву соціальної 

суб’єктності.  
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Рис. 1.1. Проблеми неповнолітніх дітей, які опинилися в СЖО, що 

ускладнюють процес формування соціальної суб’єктності 

 

Поділяючи думку В. Давидова, визначено, що особистість із 

сформованою суб’єктністю має здатність утручатися в перебіг подій, діяти у 

складних ситуаціях, протистояти несприятливим обставинам, при цьому не 

боячись проявляючи характер та тверду волю, беручи на себе соціальну 

відповідальність за можливі наслідки [30]. 

Причини виникнення СЖО: 

- відсутність належних житлово-побутових умов; 

- низьке економічне становище в сім’ї; 

- жорстоке поводження з дитиною в сім’ї; 

- фізичне, психологічне, сексуальне насильство; 

- асоціальна поведінка батьків 

Характер проблеми 

соціальні фізичні психологічні 

Форми прояву 

- антропометричні показники 

не відповідають віку;  

- постійне відчуття голоду; 

- неохайність та поганий 

запах тіла; 

- проблеми зі статевою 

гігієною; 

- нерозбірливі статеві зв’язки 

- стреси, депресія; 

- уживання ПАР; 

- фобії, страхи; 

- клептоманія; 

- підвищена 

тривожність; 

- низька самооцінка 

- проблеми з навчанням 

та трудовою 

діяльністю; 

- правопорушення; 

- слабо розвинена 

комунікативна функція 

 

Наслідки впливу проблеми на дитину 

- дитина просить або збирає, 

залишки їжі; 

- запущені хвороби; 

- ознаки від насильства на тілі; 

- небажана вагітність; 

- наявність ІПСШ 

- жорстокість щодо 

інших; 

- неконтрольовані 

емоції; 

- замкнутість; 

- дромоманія 

- невідвідування занять; 

- крадіжки; 

- порушення суспільних 

норм; 

- конфліктність; 

- зазнають дискримінації 
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На основі аналізу наукової літератури, узагальнення поглядів науковців 

та відповідно до визначених компонентів та рівнів прояву соціальної 

суб’єктності особистості представимо структуру соціальної суб’єктності 

неповнолітніх (рис. 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Структура соціальної суб’єктності неповнолітніх 

 

Проте соціальна суб’єктність неповнолітніх, які опинилися в СЖО, має 

свої особливості. Так, на індивідуальному рівні неповнолітні мають 

несформоване позитивне ставлення до цінностей і норм у суспільстві; здатні до 

усвідомлення проблем, що виникли, до встановлення й розуміння причин їх 

виникнення, проте є нездатними самостійно їх вирішити; мають проблеми з 

саморегуляцією поведінки. 

Індивідуальний 

Груповий 

- розуміння сутнісних 
базових цінностей; 

- прийняття для себе 

орієнтирів у соціальному 

розвитку 

Мотиваційно-

ціннісний: 
Якостей особистості: 

цілеспрямованість, 

самостійність, активність, 
відповідальність, проявляє: 

Когнітивно -

поведінковий 

вміння застосовувати 
набуті знання: 

 

у діяльності,  що 
стосуються власної 

життєдіяльності та 

подолання складних 
життєвих обставин 

-  у своїй поведінці 
(саморегуляція та безпечна 

поведінка),  

 - у вирішенні власних 
проблем (подолання СЖО) 

- у досягненні успіху 

-  ціннісне ставлення до 
інших,  

- повага до інтересів і 

поглядів інших 

у командні роботі та в  
соціальній групі, у якій 

перебуває 
 

 

в інтересах соціальної 

групи ; 

 

 

ціннісне ставлення до 

суспільства та процесів,  

які в ньому відбуваються   

- у реалізації власної 

стратегії самореалізації, 

у різних сферах життя 

- у реалізації власної 

стратегії 

самореалізації,  

- у різних сферах життя 

Суспільний 

Рівні прояву 

соціальної 

суб’єктності 

Структурні компоненти соціальної суб’єктності 

Соціальна суб’єктність неповнолітнього 
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Відповідно до групового рівня неповнолітні мають порушені соціальні 

зв’язки, займають пасивну життєву позицію в колективі, характеризуються 

асоціальною поведінкою, нехтують  інтересами та поглядами інших. 

На суспільному рівні позитивно спрямовану соціальну суб’єктність не 

проявляють, пасивні щодо суспільно корисної діяльності або не беруть участь у 

ній. 

Доходимо висновку, що соціальна суб’єктність неповнолітніх, які 

опинилися в СЖО, – це особистісна характеристика, що передбачає наявність 

знань і позитивного ставлення до норм і цінностей суспільства, власного місця 

й ролі в суспільному житті, позитивного ставлення до власного здоров’я, 

усвідомлення власних проблем і шляхів їх подолання, забезпечує готовність 

особистості до вирішення проблем та виявляється в активно-позитивній 

відповідальній поведінці щодо відновлення соціальних зв’язків. 

Отже, на підставі аналізу праць науковців зроблено висновок про те, що 

перетворення людини на суб’єкта забезпечується в процесі його соціалізації, а 

соціальність як її результат залежить від такої характеристики, як соціальна 

суб’єктність – інтегративна характеристика людини, яка виявляється в її 

ціннісних орієнтаціях, стратегічному життєвому виборі, соціально творчій 

самодіяльності, цілеспрямованій соціальній активності та відповідальності. 

Визначено, що „неповнолітні, які опинилися в СЖО” є групою, що 

створює проблему для суспільства, оскільки ведуть загрозливий здоров’ю 

спосіб життя, не виконують відповідних віку соціальних ролей, порушують 

моральні й правові норми, не усвідомлюючи своєї відповідальності, тобто 

неспроможні повною мірою бути суб’єктами власної життєдіяльності та не 

мають необхідних умов для прояву соціальної суб’єктності.  

Неповнолітні, які опинилися в СЖО, мають низку соціально-педагогічних 

проблем (несформоване позитивне ставлення до цінностей і норм у суспільстві, 

асоціальні поведінкові прояви, порушення соціальних зв’язків, 

непідготовленість до самостійного життя, невпевненість у власних силах,  

пасивна життєва позиція тощо), які вони не в змозі подолати самостійно, що 



52 
 

заважають їм бути суб’єктами своєї життєдіяльності та зумовлює необхідність 

формування їхньої соціальної суб’єктності . 

У зв’язку з цим, для того, щоб допомогти неповнолітнім повернутися до 

повноцінного життя як соціально-активним, відповідальним, ініціативним, 

цілеспрямованим особистостям, тобто суб’єктам власної життєдіяльності, 

необхідно допомогти їм у подоланні СЖО, створюючи умови для формування 

соціальної суб’єктності. 

 

1.2 Особливості формування соціальної суб’єктності неповнолітніх, 

які опинилися в складних життєвих обставинах 

 

Формування в молодого покоління соціальної суб’єктності є важливим 

завданням сучасного суспільства, що призводить до пошуку шляхів 

забезпечення формування соціальної суб’єктності неповнолітніх, які опинилися 

в СЖО. 

Як було зазначено в підрозділі 1.1, соціальна суб’єктність може 

формуватися і в процесі самосоціалізації, тобто самою особистістю, і в процесі 

спеціально організованої соціалізації, тобто під час виховання, зокрема 

соціального, та активної взаємодії й спілкуванні з іншими людьми. Саме тому 

зупинимося детальніше на цілеспрямованому аспекті соціалізації. 

На думку В. Москаленка [94], сучасні соціальні умови висувають до 

суб’єкта організованої соціалізації (виховання) певні вимоги щодо формування 

моделей соціальної поведінки, конструювання персональної системи цінностей 

у межах міжособистісної взаємодії, завдяки чому створюється можливість 

репрезентувати соціально значущі норми і способи поведінки.  

С. Курінна вважає, що процес соціалізації дітей має відбуватись разом із 

реалізацією їхньої активності, саморозвитком та самореалізацією в різних 

сферах життєдіяльності. А головною метою виховання дітей у закритих 

закладах має бути „створення умов щодо розвитку цілісної, вільної особистості, 
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фізично здорової, морально і психічно здатної до успішної соціалізації” [76, 

с. 175].  

Варто наголосити на тому, що, оскільки соціалізація фактично є процесом 

самореалізації особистості, то цей процес відбувається тим успішніше, чим 

активнішою є участь індивіда в суспільних справах. При цьому індивід, 

оволодіваючи новими ролями й правилами, здобуває водночас спроможність 

створити щось нове, удосконалювати й перетворювати себе і світ [228].  

Важливим для нашого дослідження є думка А. Мудрика [95], який 

уважає, що в процесі самосоціалізації особистість планує діяльність та проявляє 

активність відповідно до прийнятих норм у суспільстві, з метою зміни себе та 

власного життя, для того, щоб розвивати й удосконалювати наявні знання, 

уміння та навички, ефективно вирішувати власні проблеми та протистояти 

негативному впливу з боку інших суб’єктів. Саме за таких умов, на нашу 

думку, особистість має можливість проявляти свою суб’єктну позицію в 

процесі життєдіяльності, бути не об’єктом зовнішніх впливів, а активним 

суб’єктом власної соціалізації, здатним самостійно діяти в соціумі.  

Отже, соціалізація є двобічним процесом, який передбачає набуття 

особистістю соціального досвіду (середовище впливає на людину) та 

формування в неї суб’єктної позиції, що базується на розвитку соціально-

активної індивідуальності людини (людина впливає на середовище в процесі 

діяльності). У зв’язку з цим можна стверджувати, що людина є повноцінним 

членом суспільства, якщо вона є не об’єктом, а суб’єктом соціалізації і 

особистісного розвитку, і суспільства загалом. Для вирішення вікових завдань у 

процесі соціалізації людина засвоює соціальні, культурні норми та цінності, 

розв’язує завдання, від яких залежить її розвиток, та ставить перед собою 

відповідні цілі, тобто проявляє суб’єктну позицію.  

Аналізуючи процес розвитку соціального виховання в різні часи, можна 

стверджувати, що спільною рисою було те, що людина готувалася до 

життєдіяльності в різноманітних соціокультурних умовах, адаптувалася до 

умов її середовища, набувала спеціальних знань, оволодівала та засвоювала 
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цінності, принципи й норми з метою формування соціально-позитивних 

ціннісних орієнтацій, тобто бути соціально вихованою [81].  

Аналіз досліджень О. Кузьменко [73] та М. Шакурової [211] надав 

можливість визначити поняття „соціальне виховання” як створення умов і 

заходів, спрямованих на оволодіння й засвоєння молодим поколінням загальних 

людських і спеціальних знань. Такі умови забезпечуються в спеціально 

створених виховних організаціях, у процесі трьох взаємопов’язаних і одночасно 

відносно автономних за змістом, формами, способам і стилю взаємодії 

процесах: взаємодії соціальних (організації, управлінські структури), групових 

(спільноти, групи людей), індивідуальних (конкретні люди) суб’єктів 

соціального виховання.  

І. Богданова [12] акцентує увагу на тому, що в процесі соціального 

виховання на підставі індивідуалізованого підходу та інтеграції із спільністю, з 

якою взаємодіє та розвивається, необхідно формувати всебічно й гармонійно 

розвинену особистість, якій притаманні такі риси, як індивідуальна 

неповторність, творча активність, професійна спрямованість, самостійність, 

організованість, відповідальність, самопізнання, самовиховання, 

самовдосконалення. Погоджуємося, що саме ці якості слід формувати в процесі 

соціального виховання, що, своєю чергою, забезпечить становлення соціальної 

суб’єктності особистості. 

Л. Гриценко наголошує, що „виховання складається з низки ситуацій 

(колізій), які можуть вирішуватися так, щоб сприяти розвитку особистості чи 

спільноти. Однак це завжди призводить до підвищення рівня розвитку і 

особистості, і спільноти, оскільки розвиток одного тягне за собою розвиток 

іншого. Чим більше розвинута спільнота (у будь-якому плані: моральному, 

інтелектуальному, емоційному тощо), тим більше можливостей здобуває 

кожний її член для власного особистісного розвитку. І навпаки, розвиток 

спільноти залежить від розвитку особистостей, що її складають” [27, с. 53]. 

О. Рассказова [131], спираючись на думку Л. Гриценко [27], стверджує, що 

суб’єкт у процесі життя нарощує власний суб’єктний потенціал, спрямований 
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на самоствердження в суспільстві, у якому відображаються всі суперечності 

колізії, що вирішується в процесі виховання, а особливо під час соціального 

виховання. На думку науковців, соціальне виховання створює умови для 

розвитку соціальності дитини через стимулювання її суб’єктності й навпаки. 

Своєю чергою, О. Пахомова [107] вбачає процес розвитку соціальності 

неповнолітніх в активно-творчому ставлення дитини до соціуму як цінності, що 

полягає в духовному відтворенні, зміцненні, соціальній єдності її членів. 

Авторка підкреслює, що сформованість соціальності неповнолітніх є ознакою 

загальної культури, вищим проявом духовності в аспекті існування індивіда в 

громаді, проте недостатня зацікавленість органів влади соціально-духовним 

складником розвитку суспільства у вирішенні проблеми формування 

соціальності неповнолітніх спричиняє поширення негативних тенденцій, як-от: 

жорстокість, насилля, агресія, байдужість тощо. 

Проведений аналіз досліджень Л. Гриценко [27], О. Пахомової [107], 

О. Рассказової [131] дає можливість стверджувати, що проблема формування 

соціальності як результату соціального виховання є важливою 

характеристикою особистості, що передбачає формування соціальної 

особистості, адекватної новим вимогам, яка бере активну участь у житті 

суспільства, усвідомлює свою належність до народу, сучасної європейської 

цивілізації, орієнтується в реаліях, підготовлена до життя і праці у світі, що 

змінюється.  

Отже, процес формування соціальної суб’єктності має розглядатися в 

контексті формування соціальності, при цьому соціальна суб’єктність 

забезпечує активний прояв суспільно спрямованої соціальності. 

Т. Алєксєєнко, В. Аніщенко, Г. Балл, В. Кремень [11] роблять акцент на 

необхідності забезпечення умов у навчально-виховному процесі з метою 

становлення суб’єктності вихованців. Так, на думку В. Кременя, „на перший 

план виступає принцип дитиноцентризму, але не в значенні уваги до дитини як 

абстрактної, узагальненої, а до конкретної дитини з її сутнісними 

характеристиками” [69, с. 14]. У дослідженні науковців підкреслено думку про 
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те, що вихователь має припинити жорстоко регламентувати й однозначно 

визначати розвиток і пізнання вихованця, він має допомагати в цьому процесі, 

тобто спроектувати оптимальний шлях пізнання й розвитку на основі 

індивідуальної сутності вихованця.  

Отже, доходимо висновку, що формування особистості – це процес 

становлення індивіда під впливом цілеспрямованої дії (виховання) соціальних 

інститутів (сім’ї, школи, організацій і суспільства загалом та впливів 

навколишнього середовища). Провідною метою соціального виховання є 

створення соціально-педагогічних умов для гармонійного соціального розвитку 

особистості, її здібностей, творчості, які забезпечували б самореалізацію 

особистості, здатної бути активним суб’єктом власної життєдіяльності. 

Результатом процесу соціального виховання є сформованість такої особистості, 

яка відчуває себе соціальним суб’єктом і діє відповідно до цього статусу, тобто 

проявляє свою суб’єктність. 

При цьому зазначимо, що кінцевим результатом соціального виховання є 

соціальність, а для забезпечення соціальності особистості важливою якістю є 

соціальна суб’єктність як індивідуально-психологічна характеристика 

особистості, що полягає в активному ставленні особистості до себе, свого 

життя та суспільних процесів. Щоб забезпечити таке ставлення, необхідно 

створювати певні умови для прояву суб’єктності, а також необхідна наявність в 

індивіда усвідомленої мети й мотиву діяльності, у яку він включений. Саме 

соціальне виховання забезпечує умови для розвитку соціальності дитини через 

стимулювання її суб’єктності й навпаки. 

На нашу думку, формування соціальної суб’єктності дітей необхідно 

розглядати як одне із завдань соціального виховання, що забезпечує засвоєння 

й відтворення індивідом соціального досвіду, комфортне й гармонійне 

входження особистості до життя суспільства.  

А. Бондар та Ю. Журат, аналізуючи проблему формування суб’єктності, 

наголошують на тому, що „будь-яка особа, яка має нормально функціонуючу 

психіку, може стати особистістю та індивідуальністю, тобто суб’єктом 
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поведінки. В процесі спілкування та діяльності відбувається набуття 

соціального, професійного і фахового досвіду та формується індивідуальний 

стиль поведінки” [36, с. 40]. 

На думку С. Рубінштейна, розвиток суб’єктності відбувається в процесі 

онтогенезу завдяки виокремленню індивідом себе із світу навколишніх об’єктів 

та пізнання власного психічного світу. Учений стверджував, що в розвитку 

особистості та в її самосвідомості існує низка ступенів, які роблять людину 

самостійним суб’єктом суспільного й особистого життя, що виявляється в 

здатності самостійно ставити перед собою завдання, цілі та визначати напрям 

своєї діяльності. Учений підкреслював пріоритетність суб’єктності в 

індивідуалізованій побудові особистістю самої себе. При цьому суб’єктне 

опосередкування залежить від уже здобутого людиною суб’єктного досвіду, її 

мотивації та здібностей, які з часом відіграють усе більшу роль у самостійному 

визначенні людиною своєї життєвої стратегії, поведінки та діяльності в 

конкретних ситуаціях [141].   

Я. Фаріна [195] вважає, що соціальна суб’єктність проявляється в 

життєвій стратегії самореалізації суб’єкта, що передбачає формування й 

актуалізацію відповідної установки, тобто психологічну готовність індивіда до 

конкретної діяльності в цьому напрямі Ця думка простежується й у дослідженні 

О. Рахманова [132], який визначив, що формування суб’єктної позиції 

особистості обов’язково передбачає володіння певними навичками, як-от: 

здатність до самомобілізації та відповідального ставлення до викликів 

навколишнього середовища. На думку науковця, становлення суб’єктності 

здійснюється з дитинства в процесі навчання, соціальної взаємодії, дозвілля, 

різноманітної діяльності та засвоюючи систему цінностей.  

Дослідниця С. Кузікова [72] визначила, що формування суб’єктності 

відбувається через саморозвиток особистості, виконуючи одночасно ролі і 

суб’єкта, „того, хто розвивається”, і об’єкта, „того, кого розвивають”, при 

цьому суб’єкт спрямовує свої дії з метою самозміни, а об’єкт піддається цьому 

впливу. На її думку, особистість стає суб’єктом, якщо її активність спрямована 
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на зміну себе, усвідомлює власні можливості, ставить перед собою завдання та 

вирішує їх, набуваючи суб’єктного досвіду. 

Отже, формування соціальної суб’єктності передбачає активізацію 

суб’єктного потенціалу особистості з усвідомленням і прийняттям соціальних 

цінностей, визначенням цілей і способів діяльності, спрямованих на здобуття 

позитивного суб’єктного досвіду та активну участь у суспільно корисній 

діяльності. 

М. Боритко [16] підкреслює, що особистість не може стати суб’єктом 

сама по собі, ним можна стати саме в процесі життєдіяльності, оскільки 

суб’єктність полягає в саморозвитку, самоутвердженні, які в ситуаціях 

виховання протікають у формі самопізнання, самооцінки, усвідомлення себе, 

своїх можливостей, достоїнств та недоліків. 

Думка про те, що в процесі життєдіяльності, зокрема під час соціального 

виховання, особистість набуває суб’єктності, простежена в дослідженнях 

Д. Фельдштейна: „особистістю, суб’єктом, носієм соціальної людської 

діяльності дитина стає тільки в результаті діяльності, що здійснюється спочатку 

за допомогою дорослих, а потім і самостійно” [197, с. 7], а також С. Савченка: в 

„педагогічній науці суб’єкт розуміється не як окрема людина або група, а як 

особливий психологічний стан особистості. Такий стан, на жаль, не постійний, і 

для його виникнення необхідні спеціальні умови” [141, с. 9 – 13]. 

Підтвердженням нашого припущення про те, що в процесі соціального 

виховання соціальну суб’єктність можливо і слід формувати, починаючи з 

дитинства, є думка І. Печенко, яка, досліджуючи проблему становлення й 

формування суб’єктності дитини, визначила, що „у процесі залучення дитини 

до системи взаємин з дорослим вона спочатку стає об’єктом його активності, 

але, оволодіваючи запропонованою дорослим діяльністю, постає суб’єктом цих 

взаємин” [110, с. 11].  

Поділяємо думку О. Піменової [115], яка вважає, що соціальну 

суб’єктність можна формувати, зокрема цілеспрямовано в процесі виховання, а 

початок цього процесу припадає саме на період первинної соціалізації, коли 
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особистість самостійно починає обирати варіант життєвої стратегії, а цьому, 

своєю чергою, сприяє педагогічна стратегія та тактика батьків, що розвиває 

прагнення дитини до самостійності. 

Важливою для нашого дослідження є думка А. Хоменко, яка стверджує, 

що організація виховного процесу за принципом суб’єктності передбачає 

створення вихователем умов для розвитку й саморозвитку вихованця на різних 

рівнях його суб’єктного буття. Аналізуючи проблему здійснення виховання 

особистості на основі цього принципу, науковець визначила умови, які 

забезпечують реалізацію цього процесу: 

- формування суб’єкт-суб’єктних взаємин вихователя та вихованця, що, 

своєю чергою, сприяє розкриттю й збагаченню природних задатків дитини, 

організовуючи саморух особистості;  

- використання індивідуально-гуманістичного підходу, який оснований 

на розумінні, визнанні та прийнятті дитини як особистості; 

- функціонування діяльнісного виховного середовища, важлива умова 

реалізації якого надає можливість дитині розвиватися на різних рівнях 

суб’єктного буття, тобто відбувається сходження дитини від природно-

предметного світу – до світу іншого, до осмислення світу загалом і сходження 

до самої себе; 

- систематична організація різнопланової соціально значущої практичної 

діяльності й спілкування дітей; 

- постійне підкреслення в поведінці дитини активного гуманного 

початку, що спонукає до позитивної самооцінки власної особистості та 

визнання унікальності й цінності особистості іншого; 

- створення поля впорядкованої свободи дитини” [206, с. 19]. 

Авторка вважає, що процес виховання особистості на основі принципу 

суб’єктності сприяє сходженню дитини до пріоритетів власного світу цінностей 

та світу цінностей суспільства, призводить до позитивних змін, що 

проявляються у спілкуванні, поведінці та відносинах, як результат – 

забезпечується особистісне зростання дитини.  
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Важливим для нашого дослідження є думка Є. Бондаревської, яка, 

досліджуючи проблему виховання дитини як людини культури, визначила 

базові виховні процеси, що сприяють становленню дитини як суб’єкта: 

- „життєтворчість – включення дітей у вирішення актуальних проблем 

власного життя, навчання методів його зміни й створення власного життєвого 

простору; 

- соціалізація – входження дитини в життя суспільства, у процесі 

засвоєння різних способів життєдіяльності та здійснення життєвого 

самовизначення; 

- культурна ідентифікація – допомога в набутті рис людини культури; 

- духовно-моральний розвиток – оволодіння загальнолюдськими нормами 

моралі та формування внутрішньої системи моральних регуляторів поведінки; 

- індивідуалізація – підтримка самобутності особистості, її 

індивідуальності, розвиток творчого потенціалу становлення особистісного 

образу дитини” [15, с. 163]. 

Учена зауважує: „суб’єктність виступає ядром особистості людини 

культури і забезпечує її цілісність, єдність і міру свободи, гуманності та 

життєтворчості” [Там само, с. 164].  

Отже, процес формування соціальної суб’єктності під час соціального 

виховання передбачає створення спеціальних умов для її розвитку та взаємодію 

з неповнолітнім на основі суб’єкт-суб’єктних взаємин, тобто надання 

можливості дітям самостійно діяти, проявляти себе в різних соціальних ролях, 

при цьому залучати їх до суспільно корисної діяльності та надавати можливість 

організовувати її.  

Отже, формування соціальної суб’єктності неповнолітніх визначаємо як 

спеціально організований цілеспрямований процес активізації суб’єктного 

потенціалу особистості, що забезпечує усвідомлення і прийняття соціальних 

цінностей, визначення цілей і способів діяльності з покращення власної 

життєвої ситуації, формування соціальних якостей (ініціативність, 

цілеспрямованість, самостійність, активність, відповідальність), залучення до 
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активної участі в суспільно корисній діяльності з метою здобуття позитивного 

суб’єктного досвіду. 

При цьому наголосимо, що відповідно до визначених у підрозділі 1.1 

рівнів прояву соціальної суб’єктності процес формування соціальної 

суб’єктності неповнолітнього необхідно починати на індивідуальному рівні, 

допомагаючи неповнолітньому у вирішенні власних проблем, усвідомленні та 

засвоєнні соціальних цінностей, плануванні майбутнього, розвитку таких 

соціальних якостей, як цілеспрямованість, самостійність, активність та 

відповідальність. Як результат – неповнолітній перетворюється на суб’єкта 

власної життєдіяльності та зможе перейти на новий рівень суб’єктності, тобто 

почати впливати не тільки на свою життєдіяльність, а й на інших суб’єктів.  

Відповідно до завдань дослідження постає питання про забезпечення 

процесу формування соціальної суб’єктності неповнолітніх, які опинилися в 

СЖО, як спеціально організованого цілеспрямованого процесу. Оскільки, з 

одного боку, формування соціальної суб’єктності сприятиме подоланню СЖО і 

завдяки цьому в подальшому неповнолітні зможуть вирішувати власні 

проблеми самостійно, а з іншого, – допомога неповнолітнім у подоланні СЖО 

забезпечує формування їхньої соціальної суб’єктності.  

Безперечно, у зв’язку з неспроможністю неповнолітнього у СЖО 

власними силами долати проблеми, відсутністю допомоги з боку сім’ї цю 

функцію повинні взяти на себе інші соціальні інститути.  

З метою вирішення проблем неповнолітніх, які опинилися в СЖО, в 

останні роки в Україні почали створюватися державні та недержавні заклади 

соціального захисту, серед яких особливе місце посідають центри соціальної 

реабілітації, що забезпечують доступ дітей, які опинилися в СЖО, до 

професійної комплексної допомоги (соціальної, психологічної, педагогічної, 

медичної, правової), а також здійснюють соціальний захист, соціально-

педагогічну підтримку, створюючи умови для їх успішної соціалізації, 

задоволення потреб, розкриття творчого потенціалу та самореалізації в процесі 

реабілітації. При цьому в центрі реабілітації надається кваліфікована допомога 
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залежно від характеру проблеми неповнолітнього та з урахуванням усієї 

сукупності обставин у кожному конкретному випадку.  

Аналіз науково-педагогічної літератури [189; 231] дає можливість 

стверджувати, що дослідження проблеми допомоги неповнолітнім та 

виникнення соціальних служб має глибокі історичні корені. Так, у VI – IX ст. 

відбувся розвиток економічних процесів, що призвів до виділення з 

родоплемінного колективу – малої сім’ї як самостійної господарської одиниці, а 

виховання дітей починалося в сім’ї та відбувалось з моменту появи на світ і до 

повноліття дитини. 

За часів Київської Русі з поширенням християнства пов’язане виникнення 

милосердного ставлення до дітей. Християнством було закладено нове підґрунтя 

в давньоруське виховання, метою якого було спрямування людини на шлях 

спасіння, навчання перемагати свою гріховну суть. Саме людина стала не лише 

об’єктом педагогічного впливу, але і його метою. 

Так, Великий князь Володимир увів громадський догляд, що становив 

піклування, нагляд та допомогу сиротам з боку духовенства. Починання князя 

Володимира продовжив його син Ярослав. На наш погляд, необхідно звернути 

увагу на те, що з метою уникнення сирітства, при живих родичах, князь повелів 

віддавати дітей найближчим родичам, якщо мати вдруге виходить заміж. Що, 

своєю чергою, захищало дітей від можливого жорсткого поводження з ними з 

боку вітчима. Тобто ця теза дає можливість припустити, що ця норма поклала 

основу такій формі піклування, як усиновлення дітей. 

Отже, протягом кількох століть Київської Русі помісне княжіння 

акцентувало увагу на проблемі виховання неповнолітніх та виробляло свої види 

допомоги та їх підтримки в разі виникнення проблем з сім’єю.  

Проведений аналіз досліджень С. Кірєєва [55], Т. Харук [204], Н. Якса 

[231] засвідчує, що наступний важливий етап соціального піклування про 

неповнолітніх починається з другої половини ХVII ст., коли відбулося 

оформлення соціальної допомоги незахищеним верствам населення України, яка 

перебувала у складі Російської імперії, на законодавчому рівні. Саме в цей час, 
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унаслідок посилення центральної влади поряд із церковною, приватною 

благодійністю, набирає силу процес оформлення державного піклування. Так, 

Катериною ІІ у 1775 р. створено мережу державних навчальних закладів, 

будинки для дітей-сиріт. Також долею дітей-сиріт активно опікувалася дружина 

Павла І, імператриця Марія Федорівна, яка звернула увагу на стан виховних 

будинків та запропонувала розширити практику передавання немовлят з 

виховних будинків у селянські сім’ї з наданням грошової допомоги. З метою 

полегшення становища дитини, яка потрапляла в сім’ю на годування, 

організовувався нагляд за виконанням сім’єю своїх обов’язків: за вихованням – 

інспектори, за фізичним здоров’ям – медсестри або лікарі з початковою 

медичною освітою. 

Таким чином, було створено державну систему соціального піклування, 

яка підпорядковувалася спеціальним адміністративно-управлінським органам. 

Водночас створювалися притулки для дітей. 

Після революційних подій у кінці 20-х рр. ХХ ст. система дитячих установ 

складалася з дошкільних дитячих будинків, дитячих будинків для учнів і 

дитбудинків з професійним навчанням, дитбудинків лікувального й 

напівлікувального типу, дитбудинків для інвалідів. Як бачимо, створювалася 

розгалужена система піклування про дітей-сиріт і дітей з обмеженими 

можливостями. Особливим типом закладів були трудові колонії і трудові комуни 

для важковиховуваних і безпритульних дітей, одна з перших була відкрита у 

1920 р. під Полтавою – колонія для малолітніх правопорушників 

ім. О. М. Горького, яку очолив А. С. Макаренко. Він уважав, що організація 

нормального життя дітей є сутністю виховної роботи, при цьому робив 

особливий акцент на виховний колектив. 

У роки після Великої Вітчизняної війни на території України кількість 

бездоглядних дітей та дітей-сиріт зросла. З метою подолання цієї проблеми 

почали будуватися школи-інтернати з 1956 року та школи з подовженим днем. 

Завдяки цьому під захист держави попадали діти віком від 3 до 18 років, що 

призвело до покращення ситуації в країн щодо соціального захисту дітей.   
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На кінець 80-х – початок 90-х років ХХ ст. в умовах нестабільності 

соціально-економічного, політичного життя, проведення реформ без належного 

врахування їхніх наслідків, різко зросла кількість соціальних сиріт та дітей, які 

опинилися на вулиці, що призвело до нового піку дитячої безпритульності [183]. 

Цей процес стимулювало багато чинників: кризисні явища в сім’ї, поширення 

жорстокого ставлення до дітей у сім’ях, згортання інфраструктури, яка 

обслуговує дітей, їхню дозвіллєву діяльність, зростання психоемоційних 

навантажень дорослих, які віддзеркалюються на дітях.  

Отже, аналіз наукової літератури щодо історичних витоків соціального 

захисту й допомоги дітям з боку соціальних інститутів дає можливість 

стверджувати, що на теренах сучасної України процес соціального піклування та 

виховання неповнолітніх забезпечувався ще з часів Київської Русі, що призвело 

до створення розгалуженої системи соціального захисту – спеціальних 

соціальних інститутів, на які покладалися функції економічної підтримки та 

виховання дітей як активних представників суспільства в майбутньому.  

Вітчизняна система підтримки та захисту неповнолітніх, зокрема система 

соціальних служб, має тривалу історію свого становлення та продовжує 

вдосконалюватись, ураховуючи умови сьогодення. Виникнення нових 

соціальних проблем зумовлює інтенсивний розвиток цієї системи через пошук 

нових суб’єктів надання соціальних послуг. 

Відповідно до Закону України „Про соціальні послуги” [43] соціальні 

служби – це підприємства, установи та організації незалежно від форм 

власності й господарювання, а також громадяни, що надають соціальні послуги 

особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують 

сторонньої допомоги.  

У соціально-педагогічному аспекті науковці визначають поняття 

„соціальні служби” як спеціально уповноважені державні, громадські, інші 

соціальні установи, організації та спеціалізовані підрозділи, які здійснюють 

будь-які види соціальної діяльності, спрямовані на допомогу людям. 

Дослідники В. Гриньова та К. Яресько [26, с. 16] структурували соціальні 
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служби за такими принципами: фінансово-ресурсного забезпечення: бюджетні, 

громадські організації, приватні; територіальний: мікрорайон – район – 

місцевий – регіональний – національний; віковий: неповнолітні, молодь, 

дорослі, люди похилого віку; об’єктовий: особистість, сім’я, група, сімейно-

сусідська община; повнота обслуговування: комплексні (територіальний центр 

допомоги сім’ї і дітям), спеціальні (телефон довіри); функційний: діагностичні, 

реабілітаційні, консультативні, корекційні та інші центри; профільний: медико-

психолого-педагогічні, соціально-педагогічні, медико-соціальні, соціально-

правові, соціально-побутові, профорієнтаційні.  

Отже, соціальні служби як державні, громадські тощо соціальні установи 

мають багаторівневу й багатопрофільну структуру та створюються відповідно 

до потреб членів громади і реалізують певні напрями соціально-педагогічної 

роботи, орієнтовані на надання адресної допомоги сім’ям з дітьми в подоланні 

СЖО.  

З метою забезпечення надання комплексної допомоги дітям, які 

опинилися в СЖО, з січня 2013 року в Україні були створені центри соціально-

психологічної реабілітації дітей – заклади соціального захисту, що 

створюються для тривалого (стаціонарного) або денного перебування дітей, які 

опинилися у складних життєвих обставинах, віком від 3 до 18 років з метою 

надання їм комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, 

правової та інших видів допомоги та соціальної підтримки. До закладу 

приймаються неповнолітні, які опинилися у складних життєвих обставинах та 

не в змозі подолати їх самостійно, які залишилися без постійного місця 

проживання та засобів для існування; діти, які втратили сімейні, родинні та 

інші позитивні соціальні зв’язки; неповнолітні, які стали жертвами насилля в 

сім’ї; діти, батьки яких не можуть забезпечити належного утримання та догляду 

за дитиною [191]. 

Неповнолітні, які перебувають у центрі, мають можливість отримати 

кваліфіковану допомогу психолога, соціального педагога та медичного 
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працівника, а час, який діти перебувають у закладі, використовується для 

реабілітаційної роботи, соціальної адаптації та правової підтримки [86]. 

На думку С. Пальчевського, центри соціально-психологічної реабілітації 

у своїй діяльності реалізовують дві основні функції: це „надання тимчасового 

притулку тим, хто його потребує, та вирішення подальшої долі юних жертв 

несприятливих умов соціалізації з урахуванням усієї сукупності обставин у 

кожному конкретному випадку” [106, с. 394]. 

Спеціалісти центру в роботі з дітьми, які опинися в СЖО, проводять 

розгалужену діяльність, що можна представити в кількох основних напрямах 

роботи: 

- діагностування соціально-психологічних особливостей дитини з 

метою оцінки її психоемоційного стану. Зазначимо, що саме за результатами 

первинного діагностування розробляється індивідуальна програма реабілітації 

дитини та визначаються напрями допомоги;  

- процес соціальної, психологічної, педагогічної реабілітації, що 

передбачає здійснення заходів, спрямованих на корекцію емоційного стану 

дитини, формування особистісних якостей, які сприятимуть інтеграції дитини в 

суспільство, оволодінню нею вміннями та навичками самообслуговування, 

правилами поведінки та спілкування з іншими;  

- аналіз соціальних та емоційних зв’язків дитини із сімейним та 

найближчим оточенням, проведення соціально-психологічної реабілітації, 

спрямованої на налагодження взаємин з близькими; 

- соціально-медична реабілітація – передбачає проведення комплексу 

заходів, спрямованих на покращення здоров’я дитини, зокрема проведення 

корекції психічного стану та інформаційно-просвітницької роботи з питань 

здорового способу життя.  

На думку С. Коношенка, організація психолого-педагогічної та медико-

оздоровчої реабілітації має відбуватися в постійному контакті з кожним 

вихованцем, при цьому процес вивчення особистості повинний бути 

безупинним і систематичним [66]. Ця думка простежується і в дослідженні 
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Н. Заверико [38], яка вважає, що допомога неповнолітнім, які опинилися в 

СЖО, можлива лише в разі здійснення системної та комплексної підтримки, з 

урахуванням місцевої специфіки соціальних проблем дітей та підлітків. Своєю 

чергою, дослідниця акцентує увагу на тому, що соціально-педагогічна 

підтримка дітей має бути спрямована на створення умов, які б забезпечили  

соціальну адаптацію, реабілітацію, корекцію та виховання соціальних сиріт.  

Спираючись на думку С. Пальчевського [106], А. Рижанової [85], 

А. Суханової [184], можна стверджувати, що саме процес соціально-

педагогічної реабілітації неповнолітніх є одним із провідних напрямів 

діяльності центрів реабілітації та центрів соціально-психологічної допомоги. 

Оскільки саме в процесі соціально-педагогічної реабілітації відбувається 

відновлення соціального статусу та потенціалу дитини, що сприятиме тому, що 

неповнолітній повернеться до нормальної життєдіяльності та як результат стане 

активним суб’єктом у процесі змін свого життя.  

Проведений аналіз досліджень [24; 170; 171; 190; 224], дозволив 

визначити поняття „реабілітація” як процес, спрямований на відновлення 

порушених функцій організму, здібностей, соціальних відхилень, порушених 

зв’язків з метою підготовки індивіда до фізичної, інтелектуальної, психічної 

або соціальної діяльності та повернення його в суспільне життя. Своєю чергою, 

соціально-педагогічну реабілітацію науковці розглядають як систему, яка 

забезпечує відновлення порушених зв’язків і відносин, або як комплекс заходів, 

спрямованих на відновлення природного потенціалу та соціального досвіду 

дитини, розвиток її морального, психічного, фізичного стану.  

Отже, розвиток особистості визначається як провідне завдання всієї 

системи реабілітації, яке ґрунтується на принципі гуманізації, тобто забезпечує 

максимально сприятливі умови для всебічного розвитку її здібностей, 

усвідомлення загальнолюдських цінностей, утвердження ідеалів гуманної 

особистості: щирої, доброзичливої, людяної, милосердної людини [129]. 

Погоджуємось з думкою А. Рижанової в тому, що соціально-педагогічна 

реабілітація полягає в „здійсненні виховних заходів щодо виправлення 
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педагогічної занедбаності, асоціальної поведінки, негуманних відносин на 

внутрішньо особовому, міжособовому та надособовому рівнях та відновлення 

прав і свобод, соціальних зв’язків, «доброго імені» через мобілізацію 

внутрішніх ресурсів, творчого потенціалу людини і зміну ставлення до неї 

соціального оточення” [85, с. 34].  

Тобто основною метою соціально-педагогічної реабілітації є 

налагодження втрачених суспільних зв’язків та відносин, зміна соціального 

статусу особистості, ідентифікація індивіда як суб’єкта власної життєдіяльності 

та формування позитивного ставлення до життя, що відбиває основні 

властивості соціальної суб’єктності. 

На основі аналізу наукових доробок В. Беха, М. Лукашевича, 

М. Туленкова [10] та З. Шевців [224] визначимо завдання та напрями 

соціально-педагогічної реабілітації в умовах центру. До основних завдань 

належать: корекція відхилень у поведінці, відновлення психологічного стану та 

активності індивіда, підвищення його соціальної значущості, вибудовування 

соціально значущих життєвих планів. Тобто діяльність фахівців центру має 

бути спрямована на мотивування неповнолітнього на роботу за програмою 

соціально-педагогічної реабілітації; формування уявлень про загальнолюдські 

цінності; при цьому необхідно створити сприятливе середовища в центрі, тобто 

систематична підтримка дітей у процесі проходження програми соціально-

педагогічної реабілітації; спрямування неповнолітнього на позитивне 

розв’язання конфліктів та вирішення проблемних ситуацій. 

Виховання соціальної відповідальності, підвищення соціальної активності 

як суб’єкта життєдіяльності, розвиток позитивних властивостей, створення 

умов, при яких дитина повірила б у свої сили, здібності є пріоритетними 

напрямами реабілітаційної діяльності. Зазначимо, що цей процес має 

ґрунтуватися на таких принципах, як: опора на позитивні якості особистості, 

сприяння самоствердженню та розвитку інтересів, формуванню життєвих 

прагнень та вищих духовних цінностей дитини.  
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Цілком погоджуємось з думкою Є. Пліска [116] про те, що процес 

реабілітації вихованців в умовах центру реабілітації можливий за умови 

організації єдиного реабілітаційно-виховного простору, що передбачає всебічне 

вивчення особливостей дитини, її звичок, здібностей, індивідуальних 

особливостей, які проявляються в розумовій, психічній, фізичній діяльності, а 

також умов життя, що вплинули на формування характеру, особливості 

поведінки дитини. Проте діти, які потрапили до центру реабілітації, по-різному 

ставляться до процесу реабілітації, не завжди усвідомлюють необхідність 

розвивати свої здібності, змінюватися на краще. Як зазначає автор, процес 

реабілітації залежить від рівня суб’єктивної готовності вихованця до прийняття 

заходів виховного впливу, самовиховання та самореалізації. Отже, автор указує 

на проблему в несформованості соціальної суб’єктності, що перешкоджає 

процесу реабілітації. 

У зв’язку з цим, на думку А. Гордєєвої [25], треба вчити дітей жити у 

свободі, щоб вони вміли захищати й обстоювати власні права, при цьому 

відповідати за вчинки та слова. Дослідниця вважає, що взаємини між фахівцями 

центру й дитиною повинні базуватися на таких основних принципах, як: 

фахівець цікавиться життям дитини, ставиться з турботою до неї, створюючи 

безпечні умови, за яких вона могла вільно висловлювати власне Я; фахівець 

вірить у здатність дитини діяти відповідально, тому дозволяє їй самостійно 

вирішувати власні проблеми. Зауважимо, що фахівець не повинен намагатись 

прискорювати виховний процес, а повинен рухатись у темпі дитини.  

Дослідниця Л. Кальченко [51] визначила, що реалізація одного з 

провідних завдань центру – забезпечення соціального захисту неповнолітніх, 

яке спрямоване на подолання стресових ситуацій та забезпечення й відновлення 

порушених прав дітей – є можливим шляхом упровадження соціально-

реабілітаційної програми. Програма базується на оцінці потреб дитини та її 

сім’ї, в основу якої покладено діагностування соціально-психологічних 

характеристик неповнолітнього, індивідуальну корекцію особистості дитини та 

особистісно зорієнтовану навчально-виховну діяльність, яка полягає в 
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задоволенні потреб та інтересів дитини й поверненні до нормальної 

життєдіяльності. Функціями реабілітаційної програми є діагностика, яка 

передбачає виявлення відхилень; охоронно-захисна – гарантує право на 

реабілітацію; прогностична-управлінська передбачає проектування кінцевого 

результату й управління процесом соціально-педагогічної реабілітації; 

профілактична забезпечує попередження можливих рецидивів; посередницька – 

налагоджує необхідні зв’язки і контакти щодо вирішення проблеми [224]. 

При цьому враховуємо, як зазначає О. Безпалько, що „програма має 

складатися з урахуванням вікових та особистісних особливостей дитини та має 

бути направлена на захист прав дитини, надання соціальної допомоги, 

психологічну та побутову реабілітацію, організацію медичного обстеження, 

соціалізацію та інтеграцію дитини в соціум, відновлення та встановлення 

соціальних зв’язків, подолання деформацій поведінки, формування позитивної 

установки на навчання та працю, вирішення конфліктів з однолітками та 

дорослими” [81, с. 305].  

Отже, доходимо висновку, що взаємодія соціальних служб, зокрема 

центрів реабілітації, під час роботи з неповнолітніми, які опинилися в СЖО, 

спрямована на захист їхніх прав у кризових ситуаціях, створення системи 

профілактичної роботи та комплексної системи реабілітації, відновлення 

соціального статусу та потенціалу, повернення до нормальної життєдіяльності, 

створення умов для їхнього соціального розвитку, а також надання комплексу 

соціальних послуг, соціально-педагогічної підтримки вихованцям, 

забезпечуючи соціальну реабілітацію, корекцію та виховання неповнолітніх. 

Проте на основі аналізу документації центру соціально-психологічної 

реабілітації, що регламентує діяльність, визначили основні вимоги щодо 

перебування дитини в цьому закладі: 

1) дітей поміщають у центр не за їхнім бажання, а за рішенням служби 

у справах дітей і як наслідок – вони не мають мотивації на зміну поведінки;  

2) вихованець знаходиться в закладі тимчасово – до 9 місяців; 
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3) діти проживають день відповідно до режиму закладу, при цьому 

вільний час є теж організованим і з обраним видом діяльності спеціалістами, 

тому в неповнолітніх відсутня можливість планувати свою діяльність; 

4) вихованці центру обов’язково навчаються в тому 

загальноосвітньому навчальному закладі, що знаходиться найближче 

територіально та співпрацює з центром за договором;   

5) заклад забезпечує дітей продуктами, одягом та всіма необхідними 

речами. 

Отже, на нашу думку, центр бере на себе відповідальність за „якість 

життя” дитини, вирішуючи долю дитини на певний час, і це не залежить від її 

бажання, забезпечуючи її соціальну реабілітацію та створюючи „тепличні 

умови” для соціального розвитку неповнолітнього, оскільки життєдіяльність 

неповнолітнього планується адміністрацією та вихователями центру.   

При цьому важливим для нашого дослідження є думка О. Севаст’янової, 

яка вважає, що процес формування соціальної суб’єктності має відбуватися не в 

закритому педагогічному середовищі, а у своєрідному соціокультурному 

просторі [148]. А. Поляничко наголошує, що в дітей, які виховуються в 

закритих закладах, відсутнє засвоєння позитивного соціального досвіду, а 

також досвіду емоційно ділових взаємин між людьми. На думку вченої, „це 

призводить до того, що дитина не засвоює найбільш фундаментальні базові 

цінності, поведінкові стереотипи, у неї інакше формується інтимна сфера 

психіки” [122, с. 52]. Ця думка простежується й у дослідженні С. Харченка, 

який уважає, що „соціальний суб’єкт формується не тільки й не стільки у 

формалізованих інститутах суспільства, а справжній розвиток суб’єктності 

особистості відбувається у вільний для самовираження індивіда сфері дозвілля, 

проте такий розвиток необхідно стимулювати спеціальними розробленими 

соціальними педагогічними засобами” [205, с. 21].   

Оскільки центр соціально-психологічної реабілітації є певною мірою 

закритим закладом, то за таких обставин формувати в ньому соціальну 

суб’єктність у неповнолітніх є складним завданням через те, що цьому 
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перешкоджає відсутність умов для самостійного вирішення власних проблем, 

розуміння шляхів її подолання та відновлення соціальних зв’язків. 

Відзначимо, що до реабілітаційного центру переважно потрапляють діти, 

батьки яких певною мірою не виконують своїх обов’язків щодо навчання та 

виховання неповнолітніх, тому після тривалого процесу реабілітації дитина, 

повертаючись додому, зазвичай знову стикається з тими проблемами, що були і 

раніше. Складні взаємини в сім`ї, неможливість задовольнити власні потреби, 

незадовільні умови проживання (після перебування в центрі дитина починає 

розуміти, як повинно бути) – за таких умов дитина знову повертається до 

звичного способу життя. Навіть, якщо неповнолітній і має намір покращити 

своє життя, проте в багатьох випадках він позбавлений можливості самостійно 

отримати певні послуги, звернутись за допомогою та захистом власних прав. 

Ця проблема пов’язана з віковими межами неповнолітніх або недостатньою 

освіченістю та поінформованістю дітей щодо закладів, які надають допомогу та 

захищають їхні права. Отже, такі заклади не забезпечують у повній мірі 

готовність неповнолітніх у подальшому вирішувати власні проблеми та 

формувати соціальну суб’єктність.  

Зауважимо, що нещодавно в Україні з’явилася недержавні центри для 

дітей, які, співпрацюючи із закладами соціального захисту, допомагають 

вирішувати проблеми неповнолітніх, які опинилися в СЖО. Ці заклади 

створюються при громадських організаціях або благодійних фондах та зазвичай 

фінансуються з коштів донорів. Так, на цей момент в Україні існують такі 

центри: у Харківській області створений при Харківському міському 

благодійному фонді „Благо” Центр денного перебування для дітей та молоді 

„Компас”, при Одеському благодійному фонді „Дорога додому” створений 

Центр Реабілітації „Велика родина”, при Чернівецькому міському благодійному 

фонді „Нова сім’я” – Центр соціально-психологічної допомоги „Діалог”, при 

Полтавському обласному благодійному фонді „Громадське здоров’я” – Служба 

соціального супроводу „Альтаїр” та ін.  



73 
 

Особливістю таких центрів є те, що дитина може звернутись самостійно 

за допомогою й безкоштовно її отримати, а відвідує й перебуває в закладі 

тільки за власним бажанням. Фахівці центрів проводять розгалужену роботу з 

неповнолітніми, надаючи комплекс послуг у межах програми соціального 

супроводу щодо покращення ситуації, наприклад, допомога в навчанні та 

працевлаштуванні, підготовка до дорослого життя, профілактика небезпечної 

поведінки та соціально-психологічна підтримка неповнолітнього.  

Перебування неповнолітнього в недержавному центрі реабілітації 

допомагає йому повернутися до нормальної життєдіяльності, тобто почати 

систематично відвідувати заклади освіти, працевлаштуватися, планувати 

майбутнє, позитивно впливати на своє життя та соціальне середовище, 

небайдуже ставитися до процесів, які відбуваються в країні та суспільстві, як 

результат – перетворитися із споживача соціальних послуг в активного суб’єкта 

життєдіяльності.  

Аналізуючи досвід роботи центрів реабілітації, визначили, що одним із 

шляхів допомоги сім’ям, які опинилися в СЖО, та зокрема дітям, які опинилися 

в СЖО, є соціальний супровід. В основу соціального супроводу покладено 

модель „ведення випадку” (case management), що широко використовується в 

західних країнах. 

Термін „соціальний супровід” уперше в Україні було запроваджено в 

1998 році. Відповідно до Закону України „Про соціальну роботу з дітьми та 

молоддю” [44] соціальний супровід – вид соціальної роботи, який спрямований 

на здійснення опіки, допомоги, патронажу та надання комплексу послуг 

різними спеціалістами незахищеним верствам населення з метою подолання 

життєвих труднощів, збереження та підвищення їхнього соціального статусу.  

Термін „соціальні послуги” відповідно до Закону України „Про соціальні 

послуги” [43] – це комплекс правових, економічних, психологічних, 

педагогічних, медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на осіб, 

які перебувають у СЖО та потребують допомоги спеціалістів з метою 

поліпшення або відтворення їхньої життєдіяльності та повернення до 
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повноцінного життя. Тобто усунення причин, які заважають сім’ї самостійно 

подолати складну життєву ситуацію, та створення сприятливих умов для 

розвитку й виховання дітей є головню метою надання соціальних послуг [157].  

Науковець І. Пєша [111] розглядає соціальний супровід як модель 

цілеспрямованої комплексної соціальної допомоги особі або сім’ї, що 

передбачає впродовж певного часу надання сім’ї або конкретній особі 

комплексу інформаційних, правових, психологічних, соціально-педагогічних, 

соціально-економічних, соціально-медичних, послуг соціальним працівником 

та іншими фахівцями з різних установ.  

А. Капська [169] вважає, що метою соціального супроводу є покращення 

життєвої ситуації або повне розв’язання проблем. Реалізація цієї мети можлива 

за умови згоди клієнта на соціальний супровід та його активної позиції в цьому 

процесі. Авторка вважає, що надавати допомогу клієнту необхідно через 

мобілізацію його ресурсів для того, щоб у майбутньому він міг існувати 

незалежно від зовнішньої допомоги та самостійно вирішувати проблеми, а 

стосунки між клієнтом, соціальною службою, іншими державними та 

громадськими установами мають будуватися на партнерських засадах.  

Як уважає Л. Кальченко [51], соціально-педагогічний супровід – це 

системний, неперервний, комплексний та міждисциплінарним процес, який 

представлено як систему, що має мету, завдання, базові принципи, етапи, 

змістовно-технологічні складові та кінцевий результат. У процесі супроводу 

послуги мають надавати всі суб’єкти та з урахуванням визначених проблем, 

при цьому інтереси дитини є пріоритетними. Автор визнала три основні етапи 

супроводу: 1) підготовчий, що складається з діагностико-оцінювального, 

пошукового та консультативно-проектувального підетапів; 2) основний або 

етап реалізації; 3) заключний (підсумковий) – етап рефлексії. 

Важливою для нашого дослідження є думка С. Коляденка, яка визначила 

„соціально-педагогічний супровід як процес, що містить комплекс 

цілеспрямованих послідовних педагогічних дій, які допомагають людині 

зрозуміти життєву ситуацію та забезпечують саморозвиток на основі рефлексії” 
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[59, с. 3]. На думку автора, саме через соціально-педагогічний супровід 

особистість може подолати труднощі соціалізації та проблеми, що виникають у 

відносинах з навколишнім соціальним середовищем, а також виховати 

комплекс якостей, необхідних для взаємодії з навколишнім соціальним 

середовищем. 

Погоджуємось з думкою Г. Селевка [146, с. 157], який, досліджуючи 

проблему соціального супроводу формування соціальної суб’єктності дітей, 

визначив, що для забезпечення цього процесу необхідно створити умови, що 

сприятимуть прояву внутрішніх спонукань вихованця для усвідомлення ними 

власних можливостей для подальшого саморозвитку та продуктивної 

діяльності, оскільки саме в суб’єктно-активній діяльності людина відтворює 

себе в якості соціально значущого індивіда, реалізовуючи цю значущість у 

самостійності та власному виборі. Ця думка простежується і в дослідженні 

Т. Гущиної [29], яка вважає, що розвиток соціальної суб’єктності відбувається в 

процесі вирішення певних проблем, протиріч, у пошуку виборів та прийнятті 

відповідальності за вчинений вибір. Вона розглядає соціально-педагогічний 

супровід дітей як системну взаємодію супроводжуючого і супроводжуваного, у 

результаті якої дитина, навчаючись, засвоює способи самостійно й оптимально 

вирішувати проблеми, які виникли в неї в ході навчання та в процесі 

спілкування з іншими дітьми.  

Т. Гущина [28] стверджує, що вихователь має створювати умови для 

прояву дитиною активності, розвитку мотивації до пізнання і творчості; 

формувати в дитині впевненість у власних силах, прагнення до постійного 

саморозвитку та самореалізації, розширюючи сфери спілкування і діяльності 

дитини та створюючи „ситуацію успіху”. На думку автора, вихователь має 

здійснювати корекцію обраної стратегії й тактики суб’єктного виховання з 

урахуванням діагностичних досліджень.  

На основі аналізу наукової літератури [60] визначимо напрями, у яких 

здійснюється соціально-педагогічний супровід дітей: вирішення проблем 

збереження й відновлення фізичного та психічного здоров’я; подолання 
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труднощів у навчанні, а також допомога у виборі освітнього маршруту або 

шляху професійного розвитку та працевлаштування; формування здатності до 

саморозвитку, самовдосконалення та саморегуляції в різних ситуаціях його 

життєвого становлення.  

Узагальнюючи погляди науковців [10; 75], можна зробити висновок, що 

процес соціально-педагогічного супроводу дітей має відбувається через 

здійснення соціально-психологічної діагностики з метою визначення та оцінки 

ситуації, проблем та кризових станів дітей (клієнтів) та їх сім’ї, при цьому 

важливо встановити первинний контакт „дорослий – дитина”. Надалі необхідно 

розробити індивідуальну карту супроводу (тобто план можливого вирішення 

проблеми), узгоджену з самим клієнтом, з визначенням основних етапів 

соціального супроводу та включенням у програму заходів, спрямованих на 

розвиток активності клієнта й корекцію негативних поведінкових проявів, після 

чого здійснюється надання комплексу послуг. По завершенні програми 

необхідно проаналізувати та визначити результати вжитих заходів.  

Зазначимо, що чим краще фахівцем організований супровід, тим більше 

він відкриває перспективи особистісного зростання, сприяє вирішенню завдань 

розвитку, соціалізації, навчання, а також формує активну суб’єктну позицію 

дитини. 

У процесі соціального супроводу соціальний працівник здійснює 

посередницьку роботу, співпрацюючи з іншими фахівцями та сприяє 

вирішенню проблем клієнта. У зв’язку з цим необхідно постійно підтримувати 

контакт з клієнтом, а послуги мають надаватись системно та комплексно [10]. 

На думку С. Курінної, фахівець під час здійснення соціального супроводу 

має „вивчити медико-психолого-педагогічні особливості особистості, виявити 

інтереси та потреби, труднощі й проблеми, конфлікті ситуації, відхилення від 

норм в поведінці дітей” [77, с.  44]. 

І. Пєша [111] визначила основні форми соціальної роботи, які є базовими 

для соціального супроводу:  

http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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- індивідуальна – суть якої полягає в здійсненні соціальної допомоги, 

соціальної реабілітації та наданні соціальних послуг відповідно до потреб 

особистості;  

- консультативна – у процесі якої виявляється й накреслюється алгоритм 

виходу з проблеми; 

- соціально значуща діяльність, зокрема громадський дитячий та 

молодіжний рух; 

- соціально-психолого-педагогічна підтримка призначена для надання 

професійної допомоги та посередницька діяльність фахівцями із соціальної 

роботи у розв’язанні проблем.  

Отже, соціально-педагогічний супровід формування соціальної 

суб’єктності неповнолітнього, який опинився в СЖО, визначаємо як 

системний, неперервний, комплексний процес цілеспрямованої соціально-

педагогічної допомоги дитині, спрямований на розкриття її індивідуальних 

особливостей та потенційних можливостей; корекцію відхилень у розвитку; 

забезпечення права самостійно здійснювати свій вибір і нести за нього 

відповідальність. Цей процес має мету, завдання, етапи, змістово-технологічні 

складники та кінцевий результат.  

При цьому під час соціально-педагогічного супроводу дитина повинна 

набути навичок, які надалі допоможуть їй самостійно долати життєві труднощі  

та приймати оптимальні рішення в різних ситуаціях життєвого вибору. У 

процесі супроводу, долаючи СЖО, особистість проявляє свою суб’єктну 

позицію, активізує соціальні якості (цілеспрямованість, самостійність, 

відповідальність, ініціативність) та набуває позитивного суб’єктного досвіду.  

Аналіз наукової літератури [79; 111; 133; 234], узагальнення поглядів 

науковців та практичний досвід роботи у центрі надали можливість 

представити процес соціального супроводу неповнолітнього (див. рис. 1.3) за 

допомогою певних етапів.  

Перший етап соціального супроводу характеризується байдужим 

ставленням неповнолітнього до зміни складної ситуації у власному житті та 
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власної поведінки. Спеціаліст на першій зустрічі має встановити контакт з 

клієнтом, оцінити, чи підходить програма соціально-педагогічного супроводу 

для нього, з’ясувати, чи усвідомлює дитина ризики, та стимулювати до 

роздумів і рефлексії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Етапи соціально-педагогічного супроводу неповнолітнього 

 

Під час другого етапу спеціаліст має допомогти клієнту зробити 

правильний вибір щодо покращення його життя. Якщо неповнолітній згоден 

прийняти допомогу, то необхідно включити його в програму соціально-

педагогічного супроводу та зібрати всю інформацію про нього, його 

середовище, яка обробляється з метою виявлення проблем та потреб. 

Наступним етапом є розробка індивідуального плану соціально-

педагогічного супроводу щодо подолання СЖО. Перспективний план щодо 

покращення ситуації розробляється відповідно до визначених потреб і проблем 

та з урахуванням розвитку навичок, завдяки яким стана можливим реалізація 

плану.  

Четвертий етап передбачає активні дії з боку неповнолітнього щодо 

реалізації розробленого індивідуального плану соціально-педагогічного 

супроводу. На цьому етапі спеціаліст має продовжувати мотивувати клієнта до 
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зміни поведінки та подолання СЖО, підтримувати його в реалізації плану та 

формувати навички самоконтролю, упевненості у власних силах, безпечної 

поведінки. 

На п’ятому етапі неповнолітній продовжує активно діяти в напрямі змін 

та намагається уникнути повернення до старої моделі поведінки, а спеціаліст, 

своєю чергою, сприяє збереженню позитивного результату, мотивує щодо 

самовдосконалення, намагається попередити можливий зрив та залучає клієнта 

до груп взаємопідтримки.  

Під час упровадження шостого етапу спеціаліст аналізує результати  

реалізації індивідуального плану соціально-педагогічного супроводу, перевіряє, 

чи досягнута мета та задоволені потреби неповнолітнього. У разі виконання 

плану та досягнення запланованих результатів програма завершується, а клієнт 

виходить з програми.  

Отже, на основі розглянутого нами теоретичного матеріалу та 

практичного досвіду роботи в центрі можна стверджувати, що соціальний 

супровід є ефективним методом роботи з сім’ями та дітьми, які опинилися в 

СЖО, оскільки він забезпечує надання своєчасної допомоги та сприяє виходу 

особі зі СЖО через мобілізацію його внутрішніх ресурсів. Результатом цього 

процесу є покращення життєвої ситуації або подолання життєвих труднощів, 

збереження та підвищення соціального статусу сім’ї або дитини. Проте 

наголосимо, що процес соціального супроводу буде успішним за умови 

активної участі особистості в ньому. Таким чином, у процесі подолання СЖО 

неповнолітні мають проявляти свою суб’єктну позицію. При цьому фахівці, які 

працюють з клієнтами, повинні створити умови для самостійного розв’язання 

проблеми, виявлення ним ініціативності, соціальної активності, 

відповідальності та самостійності. 

За результатами аналізу наукових праць і узагальнень доходимо 

висновку, що процес формування соціальної суб’єктності дітей необхідно 

розглядати як одне із завдань соціального виховання. При цьому зазначимо, що 

кінцевим результатом соціального виховання є соціальність, а для забезпечення 
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соціальності особистості важливою якістю є саме соціальна суб’єктність як 

особистісна характеристика, що полягає в активному ставленні особистості до 

себе, свого життя та суспільних процесів. Щоб забезпечити таке ставлення, 

необхідно створювати певні умов для прояву та розвитку суб’єктності – надання 

можливості дітям самостійно діяти, проявляти себе в різних соціальних ролях, 

залучати їх до суспільно корисної діяльності та надавати можливість 

організовувати її, а також необхідна наявність в індивіда усвідомленої мети й 

мотиву діяльності, у яку він включений. Саме соціальне виховання забезпечує 

умови для розвитку соціальності дитини через стимулювання її суб’єктності й 

навпаки.  

Формування соціальної суб’єктності неповнолітніх визначено як 

спеціально організований цілеспрямований процес активізації суб’єктного 

потенціалу особистості, що забезпечує усвідомлення і прийняття соціальних 

цінностей, визначення цілей і способів діяльності з покращення власної 

життєвої ситуації, формування соціальних якостей (ініціативність, 

цілеспрямованість, самостійність, активність, відповідальність), залучення до 

активної участі в суспільно корисній діяльності з метою здобуття позитивного 

суб’єктного досвіду. Цей процес, з одного боку, сприяє подоланню 

неповнолітніми складних життєвих обставин і забезпечує готовність у 

подальшому вирішувати власні проблеми самостійно, з іншого, – допомога 

неповнолітнім у подоланні СЖО забезпечує формування їхньої соціальної 

суб’єктності. Визначено, що процес формування соціальної суб’єктності 

неповнолітнього необхідно починати на індивідуальному рівні, допомагаючи у 

вирішенні власних проблем, усвідомленні та засвоєнні соціальних цінностей, 

плануванні майбутнього, розвитку таких соціальних якостей, як 

цілеспрямованість, самостійність, активність та відповідальність. 

В Україні з метою вирішення проблем неповнолітніх, які опинилися в 

складних життєвих обставинах, створюються державні та недержавні заклади 

соціального захисту, серед яких особливе місце посідають центри соціально-

психологічної реабілітації дітей. Проте, зважаючи на вимоги документів, що 
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регламентують діяльність державних центрів соціально-психологічної 

реабілітації, підтримуючи думку дослідників, визначено, що оскільки центри 

соціально-психологічної реабілітації є певною мірою закритим закладом, то за 

таких обставин формувати соціальну суб’єктність у неповнолітніх є складним 

завданням через те, що цьому перешкоджає відсутність умов для самостійного 

вирішення власних проблем, розуміння шляхів її подолання та відновлення 

соціальних зв’язків. У зв’язку з тим, що неповнолітні діти неспроможні повною 

мірою бути суб’єктами своєї життєдіяльності в умовах центрів реабілітації, 

пошук шляхів забезпечення формування соціальної суб’єктності неповнолітніх, 

які опинилися в СЖО, є важливим завданням соціально-педагогічної науки і 

практики. Одним з таких шляхів вбачаємо в розробці соціально-педагогічного 

супроводу формування соціальної суб’єктності і представлення його у вигляді 

моделі. 

 

1.3 Теоретичне обґрунтування соціально-педагогічного супроводу 

формування соціальної суб’єктності неповнолітніх у центрах реабілітації 

 

Здійснюючи пошуки вирішення проблеми формування соціальної 

суб’єктності неповнолітніх у центрі реабілітації, скористалися методом 

моделювання. Оскільки за допомогою цього методу можливо провести аналіз, 

вивчити наукову проблему, визначити елементи процесу та перевірити гіпотезу 

дослідження. 

На нашу думку, модель як узагальнений образ може бути успішною, якщо 

вона основана на теоретичному й практичному підґрунті та спрямована на 

реалізацію мети, яка зорієнтована на досягнення позитивного результату.  

На основі аналізу наукової літератури визначено, що термін „модель” 

походить від латинського modulus, що означає міра, зразок, норма – це деякий 

образ об’єкта (умовний або уявний) чи системи об’єктів або деякий об’єкт-

замінник об’єкта-оригіналу, що забезпечує вивчення властивостей та 

характеристик оригіналу в спрощеній та наочній формах [34; 100].  
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Поділяємо думку Л. Повалій, що „моделювання як метод дослідження дає 

можливість розглянути освітньо-виховний процес як цілісне явище, а також 

його елементарну структуру в статичному плані й динамічному розвиткові” 

[118, с. 174]. 

Отже, модель соціально-педагогічного супроводу формування соціальної 

суб’єктності неповнолітніх визначаємо як схематичне відображення процесу, 

спрямованого на підвищення рівня сформованості соціальної суб’єктності 

неповнолітніх. 

Узагальнивши досвід з моделювання в соціально-педагогічних 

дослідженнях С. Коношенка [67] щодо реабілітаційної роботи із соціально 

дезадаптованими підлітками в умовах індустріального регіону, В. Николаєвої 

[99], яка досліджувала реабілітацію підлітків із сімей груп ризику в ЦСССДМ, 

Т. Окушко [102, с. 10] щодо корекції девіантної поведінки підлітків у 

позашкільних навчальних закладах, А. Поляничко [123] щодо подолання 

соціальної депривації підлітків в умовах державних закладів опіки, О. Караман 

[52], яка досліджувала реабілітаційну роботу з підлітками, схильними до 

агресивної поведінки в центрах реабілітації, розроблено структурно-

функціональну модель соціально-педагогічного супроводу формування 

соціальної суб’єктності неповнолітніх у центрі реабілітації (див. рис. 1.4), 

відтворивши в ній важливі й необхідні взаємозалежні блоки, кожний з яких 

виконує свої завдання. На основі аналізу наукових досліджень Л. Повалій [118], 

С. Коношенко [67], О. Сєваст’янової [148] визначено, що в контексті нашого 

дослідження модель включає цільовий, координаційно-управлінський, 

змістовно-технологічний та діагностично-результативний блоки. Розглянемо 

більш детально кожний з них. 

Перший блок – цільовий –  передбачає визначення мети, яка визначає 

практичну спрямованість діяльності. Метою розробленої моделі соціально-

педагогічного супроводу є: формування соціальної суб’єктності неповнолітніх 

у подоланні складних життєвих обставин. Мету конкретизовано в основних 

завданнях: 
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1) підготовка суб’єктів до соціально-педагогічного супроводу 

формування соціальної суб’єктності неповнолітнього;  

2) комплексна оцінка потреб дитини та вивчення її соціально-

психологічних особливостей;  

3) розробка та впровадження програми соціально-педагогічного 

супроводу формування соціальної суб’єктності в подоланні складних життєвих 

обставин. 

Другий блок – координаційно-управлінський – має за мету підвищення 

рівня соціальної суб’єктності неповнолітніх, а також надання їм якісної та 

комплексної допомоги через створення партнерської мережі з суб’єктів, які 

здійснюють їхню соціально-педагогічну підтримку. У практичному сенсі 

необхідно скоординувати й об’єднати зусилля спеціалістів центру реабілітації 

та фахівців партнерської мережі для того, щоб допомогти неповнолітнім 

вирішити низку соціально-педагогічних проблем, що заважають їм бути 

суб’єктами своєї життєдіяльності та які вони не в змозі подолати самостійно. 

І. Звєрєва визначає „соціальне партнерство як об’єднання зусиль різних 

суб’єктів заради спільно визначених цілей, що передбачає низку спільних дій, 

спільний пошук шляхів розв’язання наявних проблем або нових можливостей і 

їх реалізації” [33]. 

Погоджуємось з думкою М. Васильєвої [20], яка визначила соціальне 

партнерство як добровільну угоду про співпрацю між державними або 

недержавними організаціями, діяльність яких спрямована на виконання завдань 

та вирішення соціальних проблем з метою досягнення певного результату, 

розділяючи ресурси та відповідальність між партнерами.  

Доречно навести думку А. Рижанової [135], яка стверджує, що діяльність 

соціального педагога неможлива без налагодження партнерської взаємодії зі 

всіма соціальними інститутами, закладами та суб’єктами, що впливають на 

соціальний розвиток особистості.  
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Рис. 1.4. Модель соціально-педагогічного супроводу формування соціальної 

суб’єктності неповнолітніх у центрах реабілітації 

 

Ц
іл

ь
о
в
и

й
 б

л
о
к
 

Мета 

Завдання 

формування соціальної суб’єктності неповнолітніх у подоланні складних життєвих обставин 

1) підготовка суб’єктів до соціально-педагогічного супроводу формування соціальної суб’єктності 
неповнолітнього;  
2) комплексна оцінка потреб дитини та вивчення її соціально-психологічних особливостей; 

3) розробка та впровадження програми соціально-педагогічного супроводу формування соціальної 

суб’єктності у подоланні СЖО 

К
о
о
р

д
и

н
ац

ій
н

о
- 

у
п

р
ав

л
ін

сь
к
и

й
 б

л
о
к
 

Об’єкти: неповнолітні, які опинилися в СЖО 
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Когнітивно-поведінковий: 
участь у суспільній 

діяльності; дотримання 
здорового способу життя та 

правил поведінки; характер 

взаємин із соціальним 

оточенням  

Д
іа

гн
о

ст
и

ч
н

о
-р

ез
у

л
ь
та

ти
в
н

и
й

 б
л
о
к
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Проективні та рисункові тести, 

анкетування, інтерв’ю, бесіда, 

консультування, спостереження,  

особова справа 

Налагодження контакту, збір інформації, 
мотивування на участь у програмі соціально-

педагогічного супроводу, оцінка потреб, розробка 

програми супроводу 

 

Тренінгові заняття, консультування 

(„техніка шкальних оцінок”, 

методика „колесо життя”, „дерево 
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навичок ефективної діяльності та спілкування, 
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Залучення батьків до процесу формування 

соціальної суб’єктності.  

 

 

 

інтерактивні ігри, квести, форум-

театр, організація та проведення 

групових заходів, „рівний-
рівному”, волонтерська діяльність  

 

Оцінювальний Оцінка результативності програми соціально-

педагогічного супроводу формування соціальної 
суб’єктності, складання перспективних цілей, 

вихід з програми 

Тестування, анкетування, 

інтерв’ю, бесіда, спостереження 

Робочі зустрічі, круглі столи, семінари, 

тренінги, соціально-педагогічні практики 

Суб’єкти: фахівці соціальних інституції державного та недержавного 

сектору, студенти –  майбутні соціальні педагоги та  соціальні працівники 
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М. Васильєва [20] акцентує увагу на важливості залучення майбутніх 

соціальних педагогів до партнерської мережі. Оскільки проведення 

просвітницької роботи зі студентами, забезпечення баз для проходження 

соціально-педагогічної практики, залучення їх до участі в тренінгових заняттях, 

спрямованих на розв’язання конкретних проблем, своєю чергою, забезпечить 

участь майбутніх соціальних педагогів у заходах партнерських організацій на 

засадах волонтерської діяльності. 

На нашу думку, суб’єктами, які допоможуть забезпечити ефективність 

процесу соціально-педагогічного супроводу формування соціальної 

суб’єктності неповнолітніх є фахівці таких соціальних інституцій, як: установи 

і заклади освіти й охорони здоров’я, що забезпечують право дітей на 

безкоштовне отримання освіти та медичної допомоги; інтегровані соціальні 

служби – надають адресну допомогу сім’ям і дітям у подоланні СЖО [49]; 

служби у справах дітей – основні координатори в питаннях щодо захисту дітей 

– допомагають неповнолітнім захисти або відновити порушені права; центри 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (ЦСССДМ) – здійснюють соціальну 

підтримку та соціальний супровід сімей з дітьми, які опинилися в СЖО; 

громадські організації – залежно від напряму діяльності допомагають 

неповнолітнім задовольнити їхні потреби та інтереси; студенти, майбутні 

соціальні педагоги та соціальні працівники – допомагають в організації 

змістовного дозвілля неповнолітнього, супроводжують дітей до партнерських 

організацій, залучають до молодіжних ініціатив. 

Кожний із зазначених суб’єктів має свої функції та повноваження, а 

загалом відповідають за процес, у межах якого забезпечуються умови для 

реалізації максимального потенціалу кожної особистості, приймаються рішення 

щодо захисту дитини, здійснюється соціальна підтримка сімей з дітьми, які 

опинилися в СЖО, через удосконалення співпраці між соціальними 

інституціями [54]. 

Отже, діяльність суб’єктів партнерської мережі під час роботи з 

неповнолітніми, які опинилися в СЖО, у процесі соціально-педагогічного 
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супроводу з формування соціальної суб’єктності має бути спрямована на 

задоволення потреб, захист прав у кризових ситуаціях та відновлення 

соціального статусу, що дозволить повернутися до нормальної життєдіяльності. 

При цьому фахівці, які працюють з дитиною, повинні створити умови для 

самореалізації неповнолітнього та розкриття його творчого потенціалу, які є 

базовими характеристиками для соціальної суб’єктності, через набуття 

неповнолітнім нових знань, розвиток навичок та здібностей.  

Третій блок у розробленій моделі, що становить процес соціально-

педагогічного супроводу – змістово-технологічний – містить технологічне 

забезпеченням процесу соціально-педагогічного супроводу формування 

соціальної суб’єктності неповнолітнього. 

Змістово-технологічний блок ґрунтується на особистісно-діяльнісному 

підході як провідному у формуванні соціальної суб’єктності й передбачає в 

практичному сенсі, що процес соціально-педагогічного супроводу 

неповнолітніх будується з урахуванням суб’єкт-суб’єктної взаємодії фахівців й 

дитини та спрямований на самовизначення, самореалізацію та формування 

соціальної суб’єктності неповнолітнього.  

Змістовне забезпечення процесу – це розробка універсальної програми 

соціально-педагогічного супроводу формування соціальної суб’єктності 

неповнолітнього в подоланні СЖО, що передбачає індивідуальний підхід. 

Методичний складник забезпечує підбір форм та методів роботи з 

неповнолітніми, які забезпечать процес формування соціальної суб’єктності в 

подоланні СЖО.  

На основі аналізу науково-методичної літератури та практичного досвіду 

роботи в центрі визначили, що процес формування соціальної суб’єктності 

неповнолітніх у подоланні СЖО ґрунтується на моделі соціально-педагогічного 

супроводу неповнолітнього (див. рис. 1.3), який передбачає такі етапи: 

діагностико-прогностичний, консультативно-навчальний, активно-діяльнісний 

та оцінювальний. Розглянемо більш детально кожний з них. 
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Під час першого етапу соціально-педагогічного супроводу формування 

соціальної суб’єктності – діагностико-прогностичного – при проведенні 

первинної консультації соціальний працівник має надати повну інформацію про 

спеціально розроблену програму, спрямовану на формування соціальної 

суб’єктності в подоланні СЖО, послуги, які неповнолітній може отримати, і 

можливі обмеження в їх отриманні. Також спеціаліст повинен виявити потреби 

й основні проблеми, наявність у неповнолітнього мотивації до подолання СЖО 

та зміни моделі поведінки, готовність виконувати програму соціально-

педагогічного супроводу. Під час консультування спеціаліст має створити 

умови, які б сприяли формуванню довірчих відносин. Цей етап є стадією 

роздумів, оскільки неповнолітній не замислюється над своєю поведінкою, та 

необхідністю зміни власного життя, перетворившись з об’єкта на суб’єкт 

життєдіяльності. Тому одним з провідних завдань на цьому етапі є мотивування 

неповнолітнього на участь у програмі соціально-педагогічного супроводу 

формування соціальної суб’єктності. Ідеальним варіантом закінчення цього 

етапу є усвідомлення неповнолітнім неоднозначності своїх думок, почуттів 

щодо ведення звичного способу життя. Проте зауважимо, що фахівець має 

усвідомити, що не завжди перше консультування закінчується таким 

результатом, у багатьох випадках необхідно провести з неповнолітнім кілька 

зустрічей, виявляючи при цьому наполегливість і терпимість, щоб 

неповнолітній повірив і впевнився в небайдужості фахівця до його долі та 

майбутнього. 

Якщо неповнолітній погоджується і приходить на наступну зустріч, то це 

вже свідчить про те, що неповнолітній знаходиться на наступній стадії зміни 

поведінки – це стадія намірів, тобто клієнт має бажання змінити своє життя. 

У зв’язку з цим спеціаліст проводить оцінку потреб неповнолітнього та виявляє 

сукупність проблем, через які дитина опинилася в СЖО, які не сприяють її 

соціальному розвитку та заважають нормальній життєдіяльності 

неповнолітнього. Також соціальний працівник допомагає визначити варіанти та 
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можливості вирішення проблем, спонукає неповнолітнього до самопізнання та 

цілепокладання. 

Результатом цього етапу є укладання угоди про участь у програмі 

соціально-педагогічного супроводу формування соціальної суб’єктності в 

подоланні СЖО. На нашу думку, на цьому етапі важливо, щоб дитина 

самостійно та добровільно прийняла рішення про участь у програмі, а фахівці 

центру, своєю чергою, мають підтримувати та мотивувати дитину щодо 

подолання кризи, роз’яснити неповнолітнім роль соціальної суб’єктності в 

процесі соціально-педагогічно супроводу та у їхньому житті загалом.  

На основі зібраної інформації про потреби та проблеми дитини, 

розробляється план індивідуального соціально-педагогічного супроводу, який 

має бути структурованим, визначеним у часі й безперервним. План ґрунтується 

на отриманій у ході оцінки інформації та повинен включати опис 

короткострокових і довгострокових цілей, завдань та етапів їх вирішення. 

Завдання повинні бути конкретними й реально досяжними, передбачати етапи 

формування соціальної суб’єктності. План роботи з неповнолітнім є 

документом, який обов’язково містить перелік заходів (необхідних для 

вирішення проблем та спрямованих на підвищення рівня соціальної 

суб’єктності), відповідальних фахівців за виконання заходів та дату початку 

виконання заходу. Угода про співпрацю підписується спеціалістом й 

неповнолітнім (не має юридичної сили), що, своєю чергою, сприяє 

відповідальному ставленню дитиною до виконання плану з формування 

соціальної суб’єктності в подоланні СЖО. Відзначимо, що важливим є право 

дитини вносити зміни та корегувати програму відповідно до своїх потреб та 

активно залучатися до прийняття рішень щодо майбутнього, оскільки в основі 

становлення суб’єктності є визнання свободи особистості як вищої цінності.  

Згода неповнолітнього на участь у програмі є стадією рішучості – дитина 

готова хоча б коротко, тимчасово здійснити ті чи ті кроки для подолання 

власних труднощів, тобто проявляє активну суб’єктну позицію щодо та 

власного життя. Спеціаліст на цьому етапі має підтримувати рішучі наміри 
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неповнолітнього щодо самостійного реалізації плану соціально-педагогічного 

супроводу. Виконати це завдання можна завдяки пошуку сильних сторін та 

ресурсів неповнолітнього, які допоможуть йому в процесі соціально-

педагогічного супроводу формування соціальної суб’єктності та подоланні 

кризи. 

Поділяємо думку Л. Вольнової [23] про те, що постійна підтримка 

спеціалістом довірчих контактів з дитиною сприяє досягненню успіху в 

перевихованні особистості, оскільки неповнолітній, який довіряє старшому, 

його порадам, починає прагнути стати кращим, включається в боротьбу зі 

своїми недоліками й у цьому прагненні виявляється його соціальна активність, 

що є важливою характеристикою для процесу формування соціальної 

суб’єктності.  

Другим етапом соціально-педагогічного супроводу є консультативно-

навчальний, що передбачає стадію дій та процес реалізації програми соціально-

педагогічного супроводу формування соціальної суб’єктності в подоланні 

СЖО.  

На цьому етапі відбувається розвиток неповнолітнього як суб’єкта, 

оскільки він робить реальні кроки, спрямовані на вирішення поставлених перед 

ним завдань, тобто бере активну участь у процесі подолання СЖО, самостійно 

виконує поставлені завдання, відповідально ставиться до процесу соціально-

педагогічного супроводу, свідомо корегує власну поведінку. При цьому 

спеціаліст, своєю чергою, має сприяти виявленню неповнолітнім ініціативності, 

цілеспрямованості, соціальної активності, відповідальності та самостійності, які 

є необхідними (базовими) якостями для соціальної суб’єктності. 

Під час реалізації цього етапу фахівці центру мають координувати процес 

соціально-педагогічного супроводу формування соціальної суб’єктності, надати 

алгоритм дій, підтримувати дитину та сприяти досягненню поставленої мети. 

Зазначимо, що обов’язковою умовою є активна, відповідальна участь 

неповнолітнього у вирішенні проблем, що, своєю чергою, допоможе 
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неповнолітньому успішно реалізувати програму та перетворитися із споживача 

на активний суб’єкт життєдіяльності.  

Погоджуємося з думкою А. Поляничко про те, що проблема формування 

соціальної суб’єктності в центрі реабілітації може бути частково вирішена 

завдяки впровадженню навчальної програми підготовки вихованців до 

незалежного життя в соціуму, провідною метою якої є оволодіння життєвими 

навичками, формування здорового способу життя, підготовка дітей до 

створення власної сім’ї [124].  

Програма соціально-педагогічного супроводу формування соціальної 

суб’єктності неповнолітніх у подоланні СЖО, на нашу думку, має здійснювати 

соціальний працівник (соціальний педагог) разом з психологом у кількох 

напрямах:  

1) подолання життєвих труднощів, пов’язаних з особистісними 

проблемами, передбачає в процесі індивідуальної та групової роботи 

відновлення в неповнолітнього довіри до світу й форм позитивного 

самосприйняття, підвищення самооцінки, визначення можливих ресурсів 

особистості, аналіз проблеми та потреб, постановка позитивної мети, 

визначення життєвих цілей, опис бажаної поведінки та відповідальність, зміна 

моделі поведінки з ризикованої на безпечну (залежність та співзалежність), 

визначення прав і меж особистості (стигма та дискримінація). Для цього 

використовують: інформування з розширення кругозору дитини, „історію 

одного підлітка” – зниження суб’єктивної значущості проблеми, емоційне 

зараження (на основі наслідування авторитету дорослого), рольові програвання, 

конкретні побажання (кілька альтернатив поведінки); 

2) розвивальна робота, спрямована на формування тих соціальних умінь і 

навичок, які несформовані в дитини, тобто розвиток навичок ефективної 

діяльності та спілкування (конструктивне спілкування, ефективна організація 

діяльності, самопізнання). Спеціалісти мають приділити увагу формуванню 

таких навичок, як: ставити питання, початок і підтримка бесіди, просити про 

допомогу та відмовлятися від пропозицій, які несуть шкоду, прийняття 



91 
 

критики, суперечки. Також необхідно знайомити неповнолітніх з різними 

соціальними інститутами й соціальними ролями в суспільстві та способами їх 

реалізації, оскільки особистість із сформованою соціальною суб’єктністю має 

розуміти процесі, які відбуваються в суспільстві та в різних сферах життя;  

3) просвіта неповнолітніх з основних питань, пов’язаним з безпечною 

поведінкою та здоров’ям, – це інформування про ВІЛ/СНІД та ІПСШ, 

репродуктивне здоров’я, функціонування репродуктивної системи, про зміни в 

організмі в період дорослішання, вагітність і контрацепцію, аборт і його 

наслідки.  

На думку С. Омельченко, здоровий спосіб життя має розглядатись як 

сукупність видів діяльності, які забезпечують оптимальну взаємодію 

особистості з навколишнім середовищем. На її думку, саме здоровий спосіб 

життя інтегрує взаємозв’язок здоров’я та способу життя особистості та тісно 

пов’язаний з її фізичними, соціальними, психологічними можливостями й 

здібностями [103]. У зв’язку з цим у процесі консультування спеціаліст має 

мотивувати неповнолітнього дотримуватись здорового способу життя, правил 

гігієни та використовувати контрацепцію з метою запобігання небажаної 

вагітності та зараження ІПСШ [159]. 

Є. Пліско [116], спираючись на думку М. Вайзман, зазначає, що дитина 

має бути рівноправним партнером співробітництва. Процес буде успішний, 

якщо фахівці центру турбуються про кожну дитину як особистість, не 

зобов’язують, а надають свободу вибору, довіряють та дають шанс стати краще. 

Завданням спеціаліста є підібрати такі форми, методи, прийоми та засоби, які 

максимально впливають на емоційну сферу дитини, розвиток її активності й 

творчості.  

У зв’язку з цим з метою досягнення позитивних результатів застосовують 

різні методи соціально-педагогічного впливу на особистість або групи дітей з 

урахуванням специфіки роботи реабілітаційного центру як закладу, у якому ці 

форми та методи реалізуються.  
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На основі аналізу наукової літератури [32; 50; 214] визначили, що в 

роботі з неповнолітніми використовують загальні методи виховання, які 

науковці поділяють на чотири основні групи: формування свідомості, 

формування досвіду суспільної поведінки, стимулювання й оцінки поведінки, 

самовиховання. 

Неповнолітні, які опинилися в СЖО, мають зазвичай низьку самооцінку 

та легко піддаються впливу інших особистостей, тому в діяльності з ними 

фахівцям необхідно застосовувати методи формування свідомості, які 

використовують для того, щоб сформувати адекватну самооцінку в дитини та 

щоб вона відмовилася від своїх помилкових поглядів і переконань. Одними із 

дієвих методів є бесіда та диспут, де діти обговорюють актуальні проблеми, 

вчаться логічно мислити, обстоювати свої погляди та аргументувати їх, 

оцінюють певні дії та вчинки.  

У формуванні позитивного суб’єктного досвіду неповнолітнього, його 

переконань, ставлень до навколишньої дійсності вирішальну роль відіграє 

діяльність. У зв’язку з цим у процесі реалізації соціально-педагогічного 

супроводу формування соціальної суб’єктності доцільно застосовувати методи 

формування досвіду суспільної поведінки. До цих методів належать:   

- вправи – з метою вироблення необхідних якостей та формування 

позитивних умінь і навичок поведінки, спеціально організовують умови, у яких 

підліток виконує певні дії; 

- доручення – вплив на дитину через включення її в активну діяльність, у 

зв’язку з чим вона не має часу на негативні вчинки й у неї розвиваються 

позитивні інтереси; 

- привчання – цілеспрямований процес, який керується та ґрунтується на 

вимозі до неповнолітнього виконувати певні дії. 

Процес соціально-педагогічного супроводу формування соціальної 

суб’єктності неповнолітніх у подоланні СЖО буде протікати більш ефективно й 

надасть більш якісні результати, якщо в дитини є мотиви, що викликають 

бажання діяти активно, долати труднощі, при цьому наполегливо просуватись 
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до визначеної мети. Саме тому важливо в процесі соціально-педагогічного 

супроводу постійно стимулювати, спонукати неповнолітнього до вирішення 

власних проблем, зміни моделі поведінки та визначення стратегії 

самореалізації. У зв’язку з цим у роботі з неповнолітнім необхідно 

застосовувати методи стимулювання й оцінки поведінки, а саме: метод 

заохочення – необхідно діяльність підлітка оцінювати позитивно, що спонукає 

його до успіхів, пробуджує віру у власні сили та підвищує його 

відповідальність; метод покарання передбачає негативну оцінку небажаних дій 

та вчинків підлітків, що сприяє виробленню вміння долати в собі шкідливі 

звички та привчає до дисципліни й порядку. Загалом ці методи покликані 

регулювати, коригувати й стимулювати діяльність та позитивну поведінку 

дітей. Зауважимо, що саме метод заохочення чинить особливий вплив на 

неповнолітнього, коли він ще не досяг помітних успіхів, але виявляє прагнення 

до цього, оскільки відзначення навіть незначних позитивних змін підвищує 

його самоорганізацію та спонукає до відповідної діяльності й поведінки. При 

цьому байдужість фахівця до перших успіхів неповнолітнього може негативно 

позначитись на процесі формування соціальної суб’єктності в подоланні СЖО. 

Четвертою групою методів виховання, що доцільно використовувати в 

соціально-педагогічному супроводі з формування соціальної суб’єктності 

неповнолітніх, які опинилися у СЖО, є методи самовиховання (самопізнання, 

самореалізація, саморегуляція). Їхнє призначення полягає в тому, що процес 

виховання переходить у режим прагнення до самовдосконалення дитини. 

Самовиховання починається з самоусвідомлення, тобто неповнолітній має 

навчитися пізнавати свій внутрішній світ, усвідомлювати себе особистістю та 

знайти своє місце в суспільній діяльності, тобто стати повноцінним суб’єктом 

власної життєдіяльності. Саме самопізнання, самореалізація та саморегуляція є 

підґрунтям для соціальної суб’єктності. 

На думку Н. Заверико [39], з метою діагностики проблеми необхідно 

застосовувати бесіду та спостереження; під час пошуку рішення щодо 

вирішення проблеми важливим є залучення фахівців, які знають родину, а 
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також консультування особистості; для вибору та розробки технології – 

інтерв’ю; при впровадженні технології – спостереження та психотерапія; 

здійснюючи оцінку вирішення проблеми, доцільно застосовувати моніторинг та 

експертну оцінку. 

На основі аналізу методичної літератури [1; 6; 21] та практичного досвіду 

соціально-педагогічної роботи реабілітаційних центрів, уважаємо, що до форм і 

методів, які здійснюються в процесі соціально-педагогічного супроводу 

формування соціальної суб’єктності в подоланні СЖО, можна віднести:  

- консультування щодо прав та обов’язків дитини; вибору навчального 

закладу; працевлаштування; того, які можна отримати послуги та 

місцезнаходження служб, до яких слід звертатися в разі виникнення проблем, 

тощо);  

- індивідуальні заняття, що сприяють формуванню власної життєвої 

позиції, визначенню життєвих планів та цілей, сприяють подоланню 

негативних емоцій і стресу; 

- соціально-психологічний тренінг – зорієнтований на набуття 

особистістю більш компетентного способу поведінки та використання активних 

методів групової роботи з метою розвитку компетентності у спілкуванні та при 

виконанні певних соціальних ролей;  

- психологічне консультування – адресна допомога дітям у періоди 

кризових станів, зорієнтована на забезпечення розуміння неповнолітнім 

сутності ситуації, що виникла, для прийняття рішення щодо її подолання. 

Також проведення психологічних тренінгів, які сприяють корекції особистих 

якостей, формуванню впевненості в собі та вмінню виходу зі стресових 

ситуацій, набуттю особистістю більш компетентного способу поведінки при 

виконанні певних соціальних ролей. Психолог допомагає дитині усвідомити 

свою цінність та унікальність, реалізовувати її здібності та сприяє зміні з 

ризикованої моделі поведінки на ведення здорового способу життя. 

Як свідчить практична діяльність, застосування тільки вербальних 

методів у роботі з дитиною є недостатнім, оскільки рівень її абстрактного 
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мислення не завжди дає змогу висловити словами свої почуття та переживання. 

Тому під час соціальної-педагогічного супроводу спеціалісти повинні також 

активно використовувати й методи соціальної терапії: 

- терапія самовиховання – це активний процес формування неповнолітнім 

себе як суб’єкта відповідно до поставленої мети, включає такі прийоми, як 

самоаналіз, самооцінка, переоцінка минулого, вияв індивідуальних 

психологічних бар’єрів та створення бажаного образу „Я”; 

- арт-терапія передбачає спонукання клієнта до самостійної творчості, що 

є проявом соціальної суб’єктності, через використання або створення дитиною 

творів мистецтва;  

- епістолярна терапія – у випадку, коли мовний контакт порушено чи він 

взагалі не існує, використовують цей метод. Залежно від проблеми це може 

бути лист самому собі або до уявного друга чи до улюбленого героя або лист у 

майбутнє; цей метод допомагає дитині розкритися та зробити крок у майбутнє, 

переживши негативні емоції, спогади минулого;  

- ігрова терапія – у грі, маніпулюючи предметами, які є символами, 

дитина може продемонструвати те, що вона коли-небудь прямо чи 

опосередковано переживала, що допоможе вирішити проблеми психологічного 

характеру та прискорить процес подолання кризи. 

Отже, у процесі індивідуальної роботи з неповнолітніми спеціалісти 

мають установити продуктивні взаємини (за умови правильно підібраних 

методів) з ними, засновані на взаємній довірі. Неповнолітній має стати 

активним суб’єктом у процесі соціально-педагогічного супроводу формування 

соціальної суб’єктності в подоланні СЖО, через активізацію власних 

здібностей та опираючись на внутрішні ресурси, за такої умови цей процес 

здійснюють не тільки фахівці, а й сама особистість. При цьому соціальний 

супровід має відбуватися у неперервній, інтенсивній, відповідно до мети 

спільній діяльності. 

Результатом етапу має стати ступінь сприйняття неповнолітнім факту 

задоволення своїх потреб (умови життя, задоволеність навчанням, працею, 
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оточенням), наявність можливостей для досягнення щастя й самореалізації 

[171]. При цьому по завершенні цього етапу неповнолітній повинен прагнути 

зберегти досягнення (стадія збереження), які відбулися в його житті, та 

намагатися не допустити повернення до проблемної поведінки. Проте 

зазначимо, що фахівець має розуміти, що на цьому етапі в неповнолітнього 

може відбутися рецидив. Він має місце тоді, коли неповнолітній після деяких 

зусиль повертається до проблемної поведінки. У зв’язку з цим спеціаліст має 

активно підтримувати неповнолітнього в процесі реалізації програми 

соціально-педагогічного супроводу формування соціальної суб’єктності в 

подоланні СЖО, координувати цей процес, супроводжувати неповнолітнього та 

за необхідності представляти його інтереси в соціальних інститутах. 

Під час упровадження етапу необхідно до процесу соціально-

педагогічного супроводу формування соціальної суб’єктності неповнолітніх 

залучати батьків та спеціалістів партнерських організацій. Оскільки батьки та 

спеціалісти з партнерських організацій у цьому процесі можуть стати ресурс-

підтримкою для дітей, що полегшить процес формування соціальної 

суб’єктності та мотивуватиме неповнолітніх на подолання СЖО. Проте для 

того, щоб участь суб’єктів у соціально-педагогічному супроводі була 

ефективною, на нашу думку, необхідно ознайомити їх з програмою формування 

соціальної суб’єктності, її напрямами та особливостями реалізації. Також 

визначити можливості спеціалістів та батьків щодо реалізації певних завдань з 

розробленої програми соціально-педагогічного супроводу. Зауважимо, що, 

оскільки неповнолітні, які опинилися в СЖО, мають низку проблем і зазвичай 

це пов’язано з проблемами в сім’ї, то залучати батьків до програми необхідно 

за згодою неповнолітніх і таких, які не ведуть асоціальний спосіб життя. 

Наступним етапом соціально-педагогічного супроводу є активно-

діяльнісний, який передбачає налагодження взаємин із соціальним оточенням, 

володіння неповнолітнім необхідними знаннями, уміннями та навичками: 

працювати в команді, встановлювати контакти з іншими та домовлятися з 

ними, знаходити друзів, протидіяти негативному тиску, проявляти 
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наполегливість, ефективно спілкуватися, тобто діяти в групі як лідер, а також 

передбачає впровадження активних методів діяльності з формування соціальної 

суб’єктності та закріплення позитивної моделі поведінки неповнолітнього. 

На думку А. Поляничко, саме такі форми й методи соціально-виховної 

роботи, як форум-театр, арт-терапія, волонтерська діяльність, колективні творчі 

справи сприяють розкриттю здібностей підлітків, їхній самореалізації, набуттю 

соціального досвіду та досвіду дружнього спілкування й безкорисливої 

взаємодопомоги [121]. 

На цьому етапі неповнолітній має розуміти своє місце в колективі та те, 

як поводити себе в суспільстві, проявляти ініціативність, соціальну активність 

та відповідальність, суб’єктну позицію в груповій роботі. 

Наголосимо, що в процесі соціально-педагогічного супроводу необхідно 

створювати ситуації, які імітують реальне життя з усіма його утрудненнями, 

оскільки це сприяє набуттю справжнього суб’єктного досвіду, який сприяє 

розвитку суб’єктних якостей особистості [148].  

На нашу думку, під час реалізації активно-діяльнісного етапу доцільно 

залучати неповнолітніх до інтерактивних ігор, програми „Рівний – рівному”, 

суспільно корисної й волонтерської діяльності та доручаючи їм організовувати 

і проводити заходи.  

На цьому етапі необхідно створити умови для того, щоб неповнолітній 

брав активну участь, усвідомлював відповідальність за власну поведінку та 

вчинки, проявляв самостійність, що виражається в умінні ставити перед собою 

цілі та завдання, ухвалювати рішення й робити виправданий, обґрунтований 

вибір способів діяльності. Також у неповнолітнього слід формувати здатність до 

самоконтролю та саморегуляції власної поведінки, що виявляється в ціннісному 

ставленні до власної особистості та інших, в адекватних взаєминах із 

соціальним оточенням; прагненням до співробітництва в діяльності, 

дотриманням правил поведінки та здорового способу життя. 

На четвертому етапі соціально-педагогічного супроводу – оцінювальному 

– відбувається моніторинг реалізації соціально-педагогічного супроводу 
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формування соціальної суб’єктності в подоланні СЖО – це періодична оцінка 

відповідності наданих послуг розробленому на початку роботи плану 

супроводу. Здійснюється аналіз застосованих форм і методів роботи, 

розробляються рекомендації з метою підтримки неповнолітнього в 

самостійному житті. Контроль ефективності наданих послуг та оцінка 

виконання індивідуального плану здійснюється під час консультацій з метою 

максимального задоволення потреб неповнолітнього та фіксації динаміки змін 

його стану щодо підвищення рівня соціальної суб’єктності. 

Якщо запит неповнолітнього виконано й план соціально-педагогічного 

супроводу формування соціальної суб’єктності в подоланні СЖО реалізовано 

повною мірою, то індивідуальна програма вважається виконаною, клієнт 

залишає програму, а особова справа закривається. 

Отже, упровадження соціально-педагогічного супроводу формування 

соціальної суб’єктності неповнолітніх у подоланні СЖО в центрах реабілітації 

сприятиме зміні соціального статусу неповнолітнього, ідентифікації його як 

активного суб’єкта власної життєдіяльності, формуванню позитивного 

ставлення до життя через активізацію здібностей та спираючись на його 

внутрішні ресурси. Виховання соціальної відповідальності, підвищення 

соціальної активності як суб’єкта життєдіяльності, розвиток позитивних 

властивостей, створення умов, при яких дитина повірила б у свої сили, 

здібності, на нашу думку, є пріоритетними напрямами програми соціально-

педагогічного супроводу. 

Четвертий блок розробленої моделі соціально-педагогічного супроводу 

формування соціальної суб’єктності неповнолітніх у центрах реабілітації – 

діагностично-результативний, який передбачає визначення результативності 

розробленої програми соціально-педагогічного супроводу через оцінювання 

отриманих результатів на основі критеріїв і показників. 

Критерій – це конкретна ознака, індикатор, на основі якого проводиться 

оцінка, визначення чи класифікація, а показник – це ступінь його прояву, який 

свідчить про сформованість та розвиток, показники спрямовані на реалізацію 
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запланованого результату [92]. Критеріями оцінювання результату соціально-

виховного процесу в соціальній педагогіці науковці визначають соціальні 

цінності, соціальні якості та соціальну поведінку, їхня диференціація залежить 

від предмета вивчення.  

Науковець О. Рассказова [131], досліджуючи проблему розвитку 

соціальності як комплексної характеристики індивіда, у якій поєднуються 

соціальні знання, уміння, навички, ціннісні й життєві орієнтації, соціальні 

емоції, яка отримує реалізацію й удосконалення в поведінці особистості, 

визначила структуру соціальності як результат соціального виховання: 

соціальний досвід, ціннісні орієнтації, соціальних якостей й емоцій, 

суб’єктності та соціальної поведінки. Відповідно до визначеної структури 

авторка виокремила критерії та показники оцінки соціальності учнів. 

Когнітивний критерій, що передбачає соціально-комунікативну компетентність, 

соціальні знання та успішність учнів у класному колективі; ціннісно-

самооцінний критерій – показниками якого є соціальні цінності та етичні 

уявлення, адекватність саморозуміння особистості, переконання інших, які 

вплинули на розвиток і становлення особистості дитини в процесі її 

соціалізації; емоційно-особистісний критерій, показниками якого є розвиток 

соціальних якостей, здібностей та соціальних емоцій; показниками практично-

діяльнісного критерію є соціальні вміння, соціальна поведінка та соціальна 

активність особистості в суспільстві. 

Т. Окушко, досліджуючи питання корекції девіантної поведінки підлітків, 

визначила, що критерієм когнітивного компонента є морально-поведінкові 

орієнтири і знання, а показником – самооцінка та моральна компетенція. 

Наступним компонентом є емоційно-ціннісний. Своєю чергою, учена 

визначила, що його критерієм є позитивна спрямованість підлітка, а 

показником – морально-ціннісне ставлення до норм поведінки та формування 

емоційної й комунікативної компетентностей. Критерієм поведінково-

регулятивного компонента є суб’єктивний контроль поведінки, а показником 

цього компонента – здатність до самоконтролю та самокерування поведінкою. 
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Дослідниця вважає, що всі перераховані вище компоненти є основою 

морального розвитку особистості, дають змогу підлітку вести нормальний 

спосіб життя, при цьому свідомо й ефективно виконувати різні соціальні ролі 

[102]. На її думку, моральна позиція особистості є фактично реалізованою 

формою суб’єктивної сутності, у якій виявляються інтереси, мотиви й 

установки, що втілюються в поведінці підлітка.  

Ю. Клочан [56] у дослідженні проблеми соціальної адаптації учнів ПТНЗ 

визначила критерії, керуючись психовіковими й соціальними особливостями 

розвитку учнів та соціально-педагогічним підходом, яким передбачено 

розвиток соціальності соціальних суб’єктів у процесі їхньої адаптації. 

Критеріями ефективності процесу соціальної адаптації вона виокремила: 

ціннісний – передбачає засвоєння учнями соціально-професійних та 

загальносоціальних цінностей; якостей особистості – в особистості необхідно 

розвивати соціальну активність та соціальну відповідальність, оскільки вони 

сприяють позитивному освоєнню в новому соціальному середовищі; 

поведінковий – відображає засвоєні учнем цінності та соціальні якості в 

поведінці; самоставлення – передбачає, що оптимізація таких якостей, як 

самоповага, невисока аутосимпатія, виражений самоінтерес, сприятиме 

соціальній адаптації учнів, оскільки від того, як людина ставиться до себе та 

чого чекає від інших, залежить розвиток її самосвідомості та прагнення 

засвоювати цінності. 

М. Сидорчук [150] критеріями й показниками проявів самоактуалізації 

(прагнення особистості до найбільш повного виявлення розвитку та 

використання власних можливостей у діяльності) старших підлітків у центрах 

соціально-психологічної реабілітації визначила:  

1) мотиваційно-ціннісний, показниками якого є потреба в 

самоактуалізації, мотивація до самовдосконалення, емоційне ставлення 

підлітків до навчально-пізнавальної діяльності; 
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2) інформаційно-пізнавальний – знання вихованців щодо сутності 

самоактуалізації способів та засобів її здійснення, а також про власні 

індивідуальні особливості та їхній прояв у діяльності; адекватність самооцінки; 

3) операційно-діяльнісний – показниками якого є креативність, активна та 

планомірна робота над собою відповідно до мети самоактуалізації,  

самостійний вибір засобів, прийомів та основних напрямів діяльності, 

здійснення самоконтролю.  

А. Аніщенко [5], досліджуючи проблему соціалізації старшокласників, 

визначила критерії соціальності, до яких можна віднести: соціальну активність 

– показниками якої є мотивація, ініціативність, цілеспрямованість, участь у 

соціальній діяльності; соціальну відповідальність – усвідомлення обов’язку, 

дотримання прийняття норм і правил, контроль своєї поведінки, готовність 

відповідати за свої вчинки; толерантність – показниками якої є толерантне 

ставлення до навколишнього світу, повага, сприйняття інших культур, форм 

вираження й прояву індивідуальності.  

Важливою для нашого дослідження є думка А. Суханова [184], яка 

критеріями ефективності процесу соціально-педагогічної реабілітації підлітків 

визначила: розвиток соціальних цінностей (родинних, громадських, 

державних), соціальних якостей (соціальна активність, соціальна 

відповідальність, толерантність, милосердя, альтруїзм), просоціальної 

поведінки (участь у житті закладу, здоровий спосіб життя, налагодження 

взаємин із соціальним оточення, участь у дозвіллєвих заходах та проведення 

соціального культурного дозвілля. 

Н. Большунова [14], досліджуючи проблему формування суб’єктності, 

зауважила, що цей процес виявляється в самодетермінації особистості, 

(здатність обирати й мати вибір), самостійності вибору цілей, методів і засобів 

діяльності та в самовизначенні, а також проявляється в авторському ставленні 

особистості до самої себе, свого життя й до світу. На основі цього твердження 

визначено основні критерії суб’єктності – це активність особистості, 

самостійність (вибір цілей, методів і засобів діяльності), відповідальність та 
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включеність її в різні види суспільних відносин, а вчинок, на її думку, 

становить собою прояв суб’єктності в контексті авторського ставлення людини 

до самої себе, свого життя та до світу загалом. Отже, спираючись на думку 

Н. Большунової, можна стверджувати, що  провідними показниками соціальної 

суб’єктності є активність, самостійність та відповідальність, які суб’єкт 

проявляє щодо власної життєдіяльності, інших суб’єктів та суспільства. 

Досліджуючи проблему визначення критеріїв суб’єктності, О. Конопкін 

[64] визначив, що базовою сутнісною ознакою людини як суб’єкта власної 

життєдіяльності є її здатність до цілеспрямованої активності, ініціації, 

саморегуляції, побудови та управління.  

Науковець В. Шебаніц [215], вивчаючи питання становлення суб’єктної 

позиції школярів, визначив критеріями сформованості суб’єктності: 

цілеспрямованість, готовність брати участь у житті суспільства, розуміння й 

прийняття інших особистостей, здатність до рефлексії, свобода вибору й 

відповідальність за нього, саморозвиток, самовдосконалення. Ця думка 

простежується в праці Т. Гущиної [28], яка, досліджуючи соціально-

педагогічний супровід розвитку суб’єктності старшокласників, визначила 

критерії та показники рівня розвитку суб’єктності: 

- рефлексія: рефлексивна оцінка змісту власного внутрішнього світу, 

інформації, що поступає із зовнішнього світу, умов, у яких розгортається 

діяльність, тимчасових перспектив; 

- свобода вибору: стійкість до зовнішніх впливів та незалежність; 

- самоактуалізація й самореалізаціяі: відображають спрямованість 

особистості (мотиваційну визначеність), а також рівень ініціативності та 

активності щодо різних аспектів життєдіяльності, а також реалізації себе в 

діяльності; 

- суб’єктивний контроль: усвідомлення себе джерелом активності, 

першопричиною всіх значущих подій у власному житті, взяття на себе 

відповідальності за власне життя; 

- загальний інтелектуальний розвиток. 
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Погоджуємось з думкою О. Піменової [115], яка визначила, що 

показниками сформованості цього феномену можуть бути: володіння суб’єктом 

необхідними знаннями, уміннями та навичками для самореалізації, активна 

діяльність у певних сферах життя (самостійна, творча, цілеспрямована, 

відповідальна), самостійний вибір індивідом засобів реалізації поставлених 

цілей, здатність особистості впливати (зокрема результатами своєї діяльності) 

на інші соціальні суб’єкти.  

При цьому зазначимо, що оскільки сучасна особистість повинна 

проявляти активність, цілеспрямованість, уміти ухвалювати рішення та нести за 

них відповідальність, усвідомлювати вчинки та їхні наслідки, тобто проявляти 

суб’єктність, то важливу роль у вирішенні таких завдань відіграє локус 

контроль – „характеристика вольової сфери людини, яка відображає її нахил 

приписувати відповідальність у результати своєї діяльності зовнішнім силам 

або власним здібностям і зусиллям” [80, с. 318]. 

Дослідники Н. Левус та О. Терендій [80] визначили, що серед дітей із 

високою та середньою навчальною успішністю спостерігається підвищений 

рівень суб’єктного контролю (суб’єктності), який проявляється у відчутті 

неповнолітніми своєї відповідальність за події в їхньому житті та як воно 

складається загалом, у вмінні управляти ситуаціями та життям. При цьому діти 

з високим рівнем суб’єктності більш мотивовані на успіх і автономність. А в 

дітей із низькою успішністю спостерігається низький рівень суб’єктного 

контролю, що свідчить про схильність неповнолітніх приписувати 

відповідальність за події, що з ними відбуваються, іншим людям. При цьому 

вони ставлять неконструктивні цілі, мають труднощі з вибором мети, не всі їхні 

дії доцільні, легко користуються підказками та витрачають багато сил на те, 

щоб зібратись і почати діяти. 

Отже, припускаємо, що оскільки неповнолітні, які опинилися в СЖО, 

мають низку проблем, зокрема проблеми з навчанням через невідвідування або 

часті пропуски занять, то у визначеної категорії неповнолітніх буде низький 

рівень суб’єктного контролю, що характеризується звинувачуванням інших 
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людей у власних негараздах та проблемах, пошуком причин негативних подій і 

ситуацій серед зовнішніх чинників впливу. 

На основі аналізу досліджень [5; 14; 56; 102; 115; 150; 184; 215], 

зважаючи на предмет нашого дослідження та психовікові й соціальні 

особливості розвитку дітей, які опинилися в СЖО, доходимо висновку, що 

ефективність процесу формування соціальної суб’єктності неповнолітніх 

залежить від рівня сформованості соціальних цінностей, від яких залежить його 

життєва позиція, розвитку соціальних якостей та просоціальної поведінки.  

На основі цього в дослідженні визначаємо такі критерії й показники 

сформованості соціальної суб’єктності неповнолітніх, які опинилися в СЖО: 

мотиваційно-ціннісний, якостей особистості та когнітивно-поведінковий 

критерії, до кожного з яких були визначені показники відповідно до 

суспільного (високого), групового (середнього) та індивідуального (низького) 

рівнів сформованості соціальної суб’єктності. Залежно від прояву сукупності 

виокремлених показників узагальнено характеристику рівнів сформованості 

соціальної суб’єктності неповнолітніх, що опинилися в СЖО, представлено 

таким чином:  

- суспільний (високий) рівень сформованості соціальної суб’єктності 

характеризується стійкою сформованістю мотивації на досягнення успіху, до 

зміни поведінки та подолання СЖО; сформованою системою соціальних 

цінностей, розвиненістю таких соціальних якостей, як: ініціативність, соціальна 

активність, соціальна відповідальність; високим рівнем локусу контролю. На 

цьому рівні неповнолітній демонструє активну, суб’єктну поведінку: бере 

активну участь у суспільно корисній діяльності, допомагає організовувати й 

проводити дозвіллєві заходи, виявляє цілеспрямованість та самостійність, що 

виражається в умінні ставити перед собою цілі та завдання, ухвалювати рішення 

і робити виправданий, обґрунтований вибір способів діяльності. Для високого 

рівня характерна активна участь неповнолітнього в подоланні СЖО, 

сформована здатність до самоконтролю та саморегуляції власної поведінки, що 

виявляється в ціннісному ставленні до власної особистості та інших, в 
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адекватних взаєминах із соціальним оточенням; прагненням до співробітництва 

в діяльності, дотриманням правил поведінки та здорового способу життя; 

- груповий (середній) рівень сформованості соціальної суб’єктності 

характеризується невизначеним ставлення до зміни поведінки та подолання 

СЖО, тобто бере участь у вирішенні ситуації, проте не проявляє 

наполегливості, при цьому існує тенденція до високого рівня локусу контролю 

та мотивації досягнення успіху. Соціальні якості: ініціативність, соціальна 

активність та соціальна відповідальність проявляє епізодично, суб’єктну 

позицію частіше проявляє в спеціально створених для цього педагогічних 

ситуаціях, а система соціальних цінностей більше залежить від зовнішнього 

впливу та контролю. Участь у суспільно корисній діяльності ситуативна або 

пасивна, слабо розвинуте прагнення вносити нове в особисту діяльність, 

виконує доручення, але сам не організовує корисні справи колективу. 

Неповнолітній розуміє, як поводити себе в суспільстві, проте іноді веде себе 

некеровано, має періодичні труднощі у взаєминах із соціальним оточенням. 

Спостерігається тенденція зменшення проявів небезпечної поведінки, проте 

стійкого дотримання здорового способу життя не має; 

- індивідуальний (низький) рівень сформованості соціальної 

суб’єктності характеризується несформованою мотивацією на досягнення 

успіху, зміну поведінки та подолання СЖО, низьким рівнем локусу контролю, 

тому очікує, щоб ситуація вирішилась без його участі. Соціальні цінності 

нестійкі, рідко проявляє ініціативність, соціальну активність, соціальну 

відповідальність, прояв соціальних емоцій зазвичай пов’язаний із негативними 

подіями (порушення дисципліни, конфліктність тощо). Участь у суспільно 

корисній діяльності за власним бажанням не бере, тому й частіше очікує 

доручень, не виявляє бажання проявляти цілеспрямованість, самостійність та 

наполегливість у особистій діяльність. Внутрішній контроль недостатньо 

сформований, тому має проблеми у взаєминах із соціальним оточенням, не 

розуміє, як поводитись у суспільстві, спостерігаються зриви, поведінка 
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регулюється в основному вимогами старших та іншими зовнішніми стимулами; 

порушує правила поведінки в центрі. 

У таблиці 1.1 представлені критерії та їх показники залежно від рівня 

сформованості соціальної суб’єктності. 

Таблиця 1.1 

Узагальнення характеристик критеріїв, показників та рівнів 

сформованості соціальної суб’єктності неповнолітніх 

 

Р
ів

н
і Критерій 

Мотиваційно-ціннісний Якостей особистості Когнітивно-поведінковий 

су
сп

іл
ь
н

и
й

 

– визнання та 

усвідомлення 

соціальних, сімейних та 

професійних цінностей; 

– сформована мотивація 

до зміни поведінки та 

подолання СЖО; 

– сформована мотивація 

на досягнення успіху; 

– сформованість 

соціальних якостей як 

цілеспрямованість, 

ініціативність, соціальна 

активність, самостійність,  

відповідальність; 

– сформована здатність до 

самоконтролю та 

саморегуляції власної 

поведінки; 

– високий рівень локус 

контролю; 

– активна участь у 

подоланні СЖО; 

– участь у суспільно 

корисній діяльності; 

– адекватні взаємини із 

соціальним оточенням; 

– дотримання здорового 

способу життя та правил 

поведінки; 

 

гр
у
п

о
в
и

й
 

– нестійке визнання 

соціальних, сімейних та 

професійних цінностей;  

– невизначене ставлення 

до зміни поведінки та 

подолання СЖО; 

– існує тенденція до 

мотивації досягнення 

успіху; 

– цілеспрямованість, 

ініціативність, соціальна 

активність, самостійність 

та відповідальність 

проявляється епізодично; 

– розуміє, як поводити 

себе в суспільстві, проте 

іноді проявляється 

некерована поведінка; 

– тенденція до високого 

рівня локус контролю;  

– бере участь у вирішенні 

ситуації, проте не проявляє 

наполегливості; 

– періодичні труднощі у 

взаєминах із соціальним 

оточенням; 

– зменшення проявів 

небезпечної поведінки, 

проте стійкого дотримання 

здорового способу життя 

не має; 

– ситуативна або пасивна 

участь у суспільно 

корисній діяльності; 
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ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
и

й
 

– невизнання та не 

усвідомлення 

соціальних, сімейних та 

професійних цінностей; 

– несформована 

мотивація на зміну 

поведінки та подолання 

СЖО; 

– несформована 

мотивація  на досягнення 

успіху; 

– рідко проявляє 

цілеспрямованість, 

ініціативність, соціальну 

активність, самостійність 

та  відповідальність, 

частіше очікує доручень; 

– не розуміє, як 

поводитись у суспільстві,  

– несформований 

внутрішній контроль; 

– низький рівень локус 

контролю; 

– очікує, щоб ситуація 

вирішилась без його участі; 

– не бере участі в суспільно 

корисній діяльності; 

– проблеми у взаєминах із 

соціальним оточенням; 

– недотримання правил 

поведінки; 

– ведення асоціального 

способу життя, прояви 

девіантної поведінки; 

 

Отже, формування в молодого покоління соціальної суб’єктності є 

важливим завданням сучасного суспільства, що призводить до активізації 

роботи соціальних інститутів щодо створення умов для розвитку соціально 

активної особистості, яка здатна бути творцем власного життя й готова брати 

участь у суспільній діяльності. 

Здійснюючи пошуки вирішення проблеми формування соціальної 

суб’єктності неповнолітніх у центрі реабілітації та узагальнивши досвід 

науковців, соціально-педагогічний супровід формування соціальної 

суб’єктності неповнолітніх у центрі реабілітації представили у вигляді моделі, 

відтворивши в ній важливі й необхідні взаємозалежні блоки, кожний з яких 

виконує свої завдання, і доповнивши комплексом форм і методів соціально-

педагогічної роботи. Модель соціально-педагогічного супроводу формування 

соціальної суб’єктності неповнолітніх включає теоретично обґрунтовані 

цільовий (визначення мети та завдань соціально-педагогічного супроводу 

формування соціальної суб’єктності), координаційно-управлінський (створення 

партнерської мережі з суб’єктів, і здійснюють соціально-педагогічну підтримку 

неповнолітніх), змістово-процесуальний (технологічне забезпечення процесу 

соціально-педагогічного супроводу формування соціальної суб’єктності 

неповнолітнього) та діагностико-результативний блоки (визначення 

результативності розробленої програми соціально-педагогічного супроводу 

формування соціальної суб’єктності неповнолітніх через оцінювання 

отриманих результатів на основі критеріїв і показників). Розроблено критерії 
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сформованості соціальної суб’єктності неповнолітнього: мотиваційно-

ціннісний (визнання та усвідомлення соціальних, сімейних та професійних 

цінностей, характер мотивації до зміни поведінки); якостей особистості 

(сформованість соціальних якостей (цілеспрямованість, ініціативність, 

соціальна активність, відповідальність, самостійність, здатність до 

самоконтролю та саморегуляції власної поведінки, локус контролю); 

когнітивно-поведінковий (участь у суспільно корисній діяльності; характер 

взаємин із соціальним оточенням; дотримання здорового способу життя). 

Обґрунтовано рівні сформованості соціальної суб’єктності неповнолітніх 

(індивідуальний, груповий, суспільний). 

 

Висновки до розділу 1 

 

Теоретичний аналіз філософських, соціологічних, психологічних, 

педагогічних, соціально-педагогічних праць дозволив зробити висновок, що 

соціальна суб’єктність як соціальна якість особистості є інтегративною 

характеристикою людини, яка виявляється в її ціннісних орієнтаціях, 

стратегічному життєвому виборі, соціально творчій самодіяльності, 

цілеспрямованій соціальній активності та відповідальності. В основі цієї 

характеристики лежить індивідуалізація особистості та ставлення людини до 

себе як до діяча, яка здатна здійснювати зміни в самому собі та у світі інших 

людей.  

Особистість зі сформованою суб’єктністю є носієм певних характеристик: 

здатність особистості до рефлексії – самопізнання, оцінка власної активності, 

процесу й результатів діяльності, усвідомлення свого місця та ролі в 

суспільстві; здатність до цілепокладання й зацікавленість у результатах своєї 

діяльності, усвідомлення відповідальності за неї; умотивованість – має мотив 

діяльності та здатність до ініціації власної активності; активність – прагнення і 

спроможність особистості брати участь у життєдіяльності та реалізувати власні 

здібності; здатність до самостійного вибору напряму діяльності та засобів його 
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реалізації; відповідальність – готовність особистості відповідати за наслідки 

власної діяльності та поведінки; саморегуляція – свідоме регулювання й 

корегування власної поведінки. 

Визначено компоненти соціальної суб’єктності: мотиваційно-ціннісний – 

сформована система соціальних цінностей, наявність мотиву позитивно 

спрямованої діяльності та здатність до ініціації активності; зацікавленість у 

результатах власної діяльності; якостей особистості – ініціативність, 

самостійність, активність, відповідальність, цілеспрямованість, творчість; 

готовність до діяльності щодо реалізації власної стратегії самореалізації; 

когнітивно-поведінковий – здатність до самопізнання, активна діяльність у 

різних сферах життя, саморегуляція поведінки, здатність впливати на інших 

суб’єктів. Відповідно до визначених компонентів схарактеризовано рівні 

прояву соціальної суб’єктності особистості: індивідуальний (особистість 

проявляє суб’єктну позицію щодо власної життєдіяльності), груповий (здатна 

проявляти ініціативу та діяти самостійно, активно, відповідально, 

цілеспрямовано, творчо в інтересах тієї соціальної групи, до якої належить 

особистість) та суспільний (особистість здатна впливати на інших соціальних 

суб’єктів та змінювати власні ціннісні пріоритети відповідно до 

соціокультурних умов). 

На основі аналізу науково-педагогічної літератури визначено, що процес 

формування соціальної суб’єктності набуває особливої значущості у віці від 14 

до 18 років – саме в цей період відбувається перебудова системи відносин 

дитини з дійсністю, інтенсивне формування рис характеру, ціннісних 

орієнтацій, вольових якостей; професійне, соціальне самовизначення й 

розвиток відповідальності; формування моделі поведінки, що вимагає 

саморегуляції, самоорганізації, саморозвитку, самовдосконалення та соціальної 

активності; криза особистої ідентичності; внутрішніх і зовнішніх 

суперечностей, які за умови відсутності соціального досвіду їх вирішення 

переростають в конфлікти з самим собою та з іншими людьми; полярність 

оцінок позитивного та негативного, з нечіткою тенденцією соціальної 
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поведінки, категоричністю й нетерпимістю. Такі соціальні характеристики і 

специфічні поведінкові реакції неповнолітніх за несприятливих умов (зокрема в 

разі потрапляння сім’ї в ситуацію кризи, що стає сталою й отримує 

характеристики „складні життєві обставини”), можуть спричиняти проблеми з 

соціалізацією. 

Аналіз науково-педагогічної літератури дозволив зробити висновок про те, 

що неповнолітні, які опинилися в складних життєвих обставинах, – це діти 

віком від 14 до 18 років, які ведуть спосіб життя, що загрожує їхньому 

здоров’ю та негативно впливає на їхню життєдіяльність, не виконують свої 

соціальні ролі, зневажливо ставляться до навчання та трудової діяльності, не 

мають відповідних віку позитивних занять, порушують норми поведінки та не 

усвідомлюють своєї відповідальності, тобто неспроможні повною мірою бути 

суб’єктами своєї життєдіяльності й не мають необхідних умов для прояву 

соціальної суб’єктності. До категорії „неповнолітніх, які опинилися у СЖО”, 

входять: діти, які проживають у кризових сім’ях та сім’ях, які опинилися в 

СЖО, тобто в неблагополучних, малозабезпечених та групи ризику; діти, які 

практикують ризиковану поведінку, та безпритульні діти. Неповнолітні, які 

опинилися в СЖО, не мають можливості подолати їх самостійно і зазвичай 

мають комплекс проблем, зумовлених низкою причин, тому обрана категорія 

дітей потребує соціальної допомоги та підтримки з боку держави, соціальних 

інститутів, громадських організацій та суспільства.  

Визначено, що соціальна суб’єктність неповнолітніх, які опинилися в 

СЖО, – це особистісна характеристика, що передбачає наявність знань і 

позитивного ставлення до цінностей, норм і цінностей суспільства, власного 

місця й ролі в суспільному житті, позитивного ставлення до власного здоров’я, 

усвідомлення власних проблем і шляхів їх подолання, забезпечує готовність 

особистості до вирішення проблем та виявляється в активно-позитивній 

відповідальній поведінці щодо відновлення соціальних зв’язків. Формування 

соціальної суб’єктності неповнолітніх визначаємо як спеціально організований 

цілеспрямований процес активізації суб’єктного потенціалу особистості, що 
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забезпечує усвідомлення і прийняття соціальних цінностей, визначення цілей і 

способів діяльності з покращення власної життєвої ситуації, формування 

соціальних якостей (ініціативність, цілеспрямованість, самостійність, 

активність, відповідальність), залучення до активної участі в суспільно 

корисній діяльності з метою здобуття позитивного суб’єктного досвіду. 

З’ясовано, що особливе місце в системі захисту неповнолітніх посідають 

державні та недержавні центри реабілітації, які сприяють забезпеченню 

реалізації порушених прав дитини, здійснюють соціальний захист, надають 

комплекс соціальних послуг, забезпечуючи соціальну адаптацію, реабілітацію, 

корекцію та виховання неповнолітніх.  

Соціальний супровід є ефективною технологією роботи з сім’ями та 

дітьми, які опинилися в СЖО, оскільки він забезпечує надання своєчасної 

допомоги та сприяє виходу особі зі СЖО через мобілізацію його внутрішніх 

ресурсів. Аналіз наукової літератури та практичний досвід роботи в центрі 

надали можливість представити процес соціально-педагогічного супроводу 

неповнолітнього. Соціально-педагогічний супровід визначаємо як системний, 

неперервний, комплексний процес цілеспрямованої соціально-педагогічної 

допомоги дитині, спрямований на розкриття індивідуальних особливостей та 

потенційних її можливостей; корекцію відхилень у розвитку; надання суб’єкту 

виховної діяльності права самостійно здійснювати свій вибір і нести за нього 

відповідальність. Цей процес має мету, завдання, етапи, змістовно-технологічні 

складники та кінцевий результат. 

Теоретично обґрунтовано й представлено у вигляді моделі соціально-

педагогічний супровід формування соціальної суб’єктності неповнолітніх у 

центрі реабілітації, що передбачає цільовий (мета та завдання діяльності), 

координаційно-управлінський (суб’єкти та об’єкти діяльності), змістово-

технологічний (етапи соціально-педагогічного супроводу: діагностико-

прогностичний, консультативно-навчальний, активно-діяльнісний, 

оцінювальний; відповідно до кожного з етапів підібрано форми та методи 

роботи) та діагностично-результативний блоки (розроблено критерії 
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сформованості соціальної суб’єктності неповнолітнього: мотиваційно-

ціннісний, який передбачає визнання та усвідомлення соціальних, сімейних та 

професійних цінностей, характер мотивації до зміни поведінки; якостей 

особистості – сформованість таких соціальних якостей, як цілеспрямованість, 

ініціативність, соціальна активність, відповідальність та самостійність, 

здатність до самоконтролю та саморегуляції поведінки, локус контролю; 

когнітивно-поведінковий, який передбачає участь дитини у суспільно корисній 

діяльності, адекватні взаємини із соціальним оточенням, дотримання здорового 

способу життя та правил поведінки). 

Матеріали розділу відбито в публікаціях автора [158; 159; 161; 163; 216; 

218 – 223]. 
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РОЗДІЛ 2 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО 

СУПРОВОДУ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СУБ’ЄКТНОСТІ 

НЕПОВНОЛІТНІХ У ЦЕНТРАХ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

 

2.1. Організація та методика проведення експериментального 

дослідження 

 

З метою перевірки висунутої гіпотези проведено експериментальне 

дослідження з урахуванням специфіки дослідно-педагогічної роботи в 

соціально-педагогічних дослідженнях [142], що містило констатувальний, 

формувальний і контрольний етапи експерименту. Перевірку ефективності 

розробленої моделі формування соціальної суб’єктності неповнолітніх у 

центрах реабілітації проведено особисто автором, а також соціальними 

працівниками, які працюють у центрах реабілітації.  

На кожному етапі експериментального дослідження вирішувалися певні 

завдання:  

- під час констатувального етапу експерименту виявлено вихідний 

рівень сформованості соціальної суб’єктності неповнолітніх за визначеними 

критеріями й показниками, а також визначено експериментальні й контрольні 

групи, які за рівнями сформованості соціальної суб’єктності майже не 

відрізнялись під час проведення експерименту; 

- під час формувального етапу експерименту в експериментальній 

групі впроваджено обґрунтований соціально-педагогічний супровід 

формування соціальної суб’єктності неповнолітніх у центрах реабілітації; 

- під час контрольного етапу експерименту виявлено підсумковий 

рівень сформованості соціальної суб’єктності й визначено ефективність 

упровадженого соціально-педагогічного супроводу через порівняння 

результатів констатувального й контрольного етапів, а також 

експериментальної й контрольної груп між собою. 
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Відповідно до констатувального етапу педагогічного експерименту 

з’ясовано основні завдання: визначити центри реабілітації, де доцільно 

проводити практичне дослідження; створити загальну вибіркову сукупність з 

числа неповнолітніх, які відвідують центр реабілітації, через виокремлення 

експериментальної та контрольної груп; діагностувати рівень сформованості 

соціальної суб’єктності неповнолітніх.  

З метою реалізації завдань констатувального етапу педагогічного 

експерименту зазначимо, що для проведення експерименту обрано альтеративні 

заклади центрам соціально-психологічної реабілітації, створені при 

благодійних фондах та громадських організаціях. Оскільки, як було зазначено в 

підрозділі 1.3, діти поміщуються в центр соціально-психологічної реабілітації 

не за їхнім бажанням, а за рішенням служби, при цьому центр створює 

„тепличні умови” для їхнього соціального розвитку, то, як наслідок, діти в 

більшості випадків не мають мотивації на зміну поведінки та свого життя, а 

також у них відсутня можливість планувати свою діяльність, за таких обставин 

їм складно бути суб’єктами своєї життєдіяльності.  

У контексті нашого дослідження важливо, щоб дитина відвідувала й 

знаходилась у центрі за власним бажанням та зверталася за допомогою 

самостійно, розуміючи, що відвідування центру є шансом змінити своє життя, а 

покращення ситуації залежить від її бажання та зусиль, які вона докладає. 

Отже, у процесі відвідування центру, вирішуючи проблеми та задовольняючи 

потреби, дитина проявляє суб’єктність, стаючи суб’єктом своєї 

життєдіяльності. 

Зазначимо, що для експериментальної й контрольної групи умови, у яких 

проводиться соціально-педагогічний експеримент, мають бути однакові, тому 

для проведення експерименту обрано Центр денного перебування для дітей та 

молоді „Компас” Харківського міського благодійного фонду „Благо” (ЦДП 

„Компас”) та Центр соціально-психологічної допомоги „Діалог” Чернівецького 

міського благодійного фонду „Нова сім’я” (ЦСПД „Діалог”). Ці заклади 

працюють за підтримки Міжнародного благодійного фонду „СНІД Фонд Схід –
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 Захід” та діють у межах благодійної програми „Права та здоров’я уразливих 

груп населення: заповнюючи прогалини”. Аналіз документації дозволив 

установити, що метою функціонування центрів є забезпечення доступу дітей та 

молоді, які перебувають у СЖО, схильні до ризикованої поведінки та мають 

досвід уживання ПАР, до комплексної медико-соціальної, соціально-

педагогічної, психологічної, юридичної, допомоги, а також інтеграція клієнтів у 

суспільство через соціально-педагогічний супровід та психокорекційну роботу. 

Відповідно до мети діяльності центрів здійснюються такі функції: 

- допомога у визначенні потреб та ресурсів осіб у межах складеної та 

реалізованої програми соціально-педагогічного супроводу формування 

соціальної суб’єктності; 

- консультування та психологічна підтримка на всіх етапах реалізації 

індивідуальної комплексної програми; 

- надання соціально-педагогічних послуг, пов’язаних з організацією 

та проведенням дозвілля; 

- сприяння в отриманні медичної допомоги (проходження медичного 

обстеження на вияв ВІЛ, ІПСШ, туберкульоз (ТБ), а також загальні соматичні 

захворювання) в медичних в організаціях партнерської мережі; 

- сприяння захисту прав та інтересів неповнолітніх перед третіми 

особами; 

- надання достовірної інформації з тематики попередження 

нарковживання та правопорушень, профілактики ВІЛ/ІПСШ/ТБ, збереження 

репродуктивного здоров’я, роботи та послуг партнерських організацій. 

Крім перерахованого вище, центри є закладами, які мотивують клієнтів 

до зміни поведінки через розробку сервісного плану виходу із складної 

життєвої ситуації, на початкових етапах беручи на себе функцію зовнішнього 

контролю за просуванням клієнта за етапами, що, своєю чергою, допомагає 

подолати невіру у власні сили та реалізовувати розроблений план. 

Експериментальне дослідження тривало з вересня 2013 року по серпень 

2016 року. Загалом у ньому взяли участь 493 неповнолітніх віком від 14 до 18 
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років, які відвідували ЦДП „Компас” Харківського міського благодійного 

фонду „Благо” та ЦСПД „Діалог” Чернівецького міського благодійного фонду 

„Нова сім’я”. У межах цієї кількості осіб створено експериментальну групу 

(ЕГ) із 248 дітей та контрольну (КГ) із 245 осіб. До експериментальної групи 

ввійшли діти, які відвідували центр та мали доступ до низькопорогових 

(харчування, купання, прання і прасування речей, отримання гуманітарної 

допомоги та інформаційно-просвітницьких матеріалів) та високопорогових 

послуг, тобто були включені в програму соціально-педагогічного супроводу 

формування соціальної суб’єктності в подоланні СЖО, реалізовували 

розроблену індивідуальну програму соціально-педагогічного супроводу, а 

також брали участь у суспільно корисній діяльності та дозвіллєвих заходах. До 

контрольної групи ввійшли діти, які відвідували центр епізодично та мали 

доступ тільки до низькопорогових послуг. 

З метою перевірки стану сформованості соціальної суб’єктності 

неповнолітніх здійснено діагностику рівнів сформованості цієї якості. 

Складність оцінки рівня сформованості соціальної суб’єктності полягала в 

тому, що вона не знаходить самостійного прояву в діяльності, а є комплексною 

якістю, яка включає сформовані соціальні цінності, соціальні якості та власне 

активність у соціально-педагогічному супроводі щодо подолання СЖО та 

суспільно корисній діяльності. 

При проведенні констатувального етапу експерименту керувалися 

обґрунтованими критеріями й показниками сформованості соціальної 

суб’єктності неповнолітніх, що відображені в розробленій моделі соціально-

педагогічного супроводу формування соціальної суб’єктності неповнолітніх у 

центрах реабілітації (підрозділ 1.3).  

Для діагностування рівнів сформованості соціальної суб’єктності 

неповнолітніх використано пасивні й активні емпіричні методи – 

спостереження, питальники, тестування, бесіди, інтерв’ю, аналіз результатів 

діяльності, а також спеціально підібраний комплекс діагностичних методик, 

адаптованих до мети дослідження. 
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Розглянемо докладніше дані експерименту за визначеними критеріями й 

показниками. У перебігу констатувального етапу експерименту з метою 

визначення рівня мотиваційно-ціннісного критерію щодо виявлення ставлення 

неповнолітніх до суспільних і соціальних цінностей та мотивації на досягнення 

успіху використовували експрес-діагностику соціальних цінностей особистості 

Н. Фетискіна [198] та опитувальник А. Реана „Мотивація успіху і страх невдач” 

(див. додаток А). У запропонованій таблиці 2.1 наведено результати виявлення 

цінностей неповнолітніх. 

Таблиця 2.1 

Результати виявлення цінностей неповнолітніх на констатувальному етапі 

експерименту (у %) 

 

Шкали 

 

КГ (245 осіб) ЕГ (248 осіб) 

високий середній низький високий середній низький 

професійні 4,0 24,0 72,0 3,2 22,8 76,0 

фінансові 5,2 26,8 68,0 5,6 27,6 66,8 

соціальні 4,0 22,4 73,6 4,0 21,2 74,4 

сімейні 3,2 21,2 75,6 2,8 22,0 75,2 

суспільні 2,0 20,4 76,6 2,4 19,6 78,0 

фізичні 1,6 21,2 77,2 1,2 20,8 78,0 

інтелектуальні 2,0 20,8 77,2 2,0 21,2 76,4 

 

Аналізуючи дані експериментального дослідження за показником 

„виявлення соціальних цінностей”, тобто виявлення особистісних, професійних 

і соціально-психологічних орієнтацій, надали можливість зробити висновок, що 

для дітей із ЕГ та КГ найбільшою цінністю є фінансові, соціальні, професійні та 

сімейні цінності, а інтелектуальні, суспільні та фізичні цінності є менш 

актуальними. Під час бесіди з дітьми, аналізуючи отримані результати, 

визначили, що фінансові цінності для них є дуже важливими, оскільки вони 

вважають, що завдяки високому фінансовому становищу можна вирішити 

низку проблем, які існують у сім’ї, а також у взаєминах з іншими. Професійні 

цінності вони вбачають у тому, що вони мають у майбутньому працювати на 

високооплачуваній роботі, при цьому не розуміючи, що для цього потрібно 
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добре вчитися, постійно розвиватися, про що свідчать низькі бали за 

показником інтелектуальних цінностей. За шкалою суспільних цінностей діти 

поставили нижче бали, ніж за іншими шкалами, оскільки суспільно корисна 

діяльність має неприбутковий характер, а в навчальних закладах, у яких вони 

навчаються, зазвичай волонтерська діяльність має епізодичний характер 

(проведення акцій і заходів до свят), тому неповнолітні не бачать перспективи 

для свого розвитку. Під час бесіди з дітьми, аналізуючи отримані результати за 

шкалою фізичні цінності, визначили, що неповнолітні розуміють, що необхідно 

корисно та збалансовано харчуватись, а також займатись спортом, проте через 

брак грошей у сім’ї вони не мають можливості приділяти увагу фізичному 

розвитку. 

Під час проведення опитування дітей за допомогою опитувальника 

„Мотивація успіху і страх невдач” (А. Реан) визначили рівень мотивації на 

досягнення успіху в неповнолітніх. Результати узагальнено представлено в 

таблиці 2.2.  

Таблиця 2.2 

Результати виявлення рівня мотивації на досягнення успіху 

неповнолітніми на констатувальному етапі експерименту (у %) 

 

Рівні КГ ЕГ 

Високий (мотивація на успіх) 2,0 2,8 

Середній (мотиваційний полюс 

яскраво не проявляється) 

24,4 25,6 

Низький (мотивація на невдачу) 73,6 71,6 

 

Неповнолітні, у яких виражена мотивація на успіх (високий рівень), – це 

діти зазвичай упевнені в собі, своїх силах, відповідальні, ініціативні й активні, 

наполегливі в досягненні мети; починаючи справу, мають на меті довести її до 

кінця, досягнувши позитивного результату. В основі їхньої активності лежить 

надія на успіх, а також потреба в досягненні успіху. Діти, у яких мотиваційний 

полюс яскраво не виявляється (середній рівень), свідчить про те, що при певних 
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умовах неповнолітні можуть мати тенденцію до мотивації на успіх, а при 

деяких – на невдачу. При такому типові мотивації, як мотивація на невдачу 

(низький рівень), діти з самого початку налаштовані на невдачу, зазвичай 

відрізняються підвищеною тривожністю, низькою впевненістю у своїх силах, а 

їхня активність пов’язана з потребою уникнення покарання та невдачі. 

Починаючи справу, неповнолітній уже боїться можливої невдачі, тому його 

увага в процесі діяльності спрямована на те, як уникнути цієї гіпотетичної 

невдачі, а не на способи досягнення успіху. З таким рівнем діти намагаються 

уникати відповідальних завдань, а при необхідності вирішення складних 

завдань можуть впадати у стан, близький до панічного.   

Аналіз результатів проведеної роботи довів, що в контрольній та 

експериментальній групах у деяких дітей існує мотивація на досягнення успіху, 

що є важливим для зміни поведінки та подолання СЖО, про що свідчить 

високий рівень мотивації. Одночасно недостатня розвиненість мотивації в 

більшості дітей (відповідно середнього й низького рівнів) потребує її 

формування.  

При дослідженні результатів за критерієм якостей особистості 

використано методику В. Моросанової та Є. Коноз „Стильова саморегуляція 

поведінки” (див. додаток Б). Оскільки неповнолітній має бути суб’єктом 

власної діяльності, то одним із проявів суб’єктності є його усвідомлена 

активність, яка забезпечує досягнення цілей та дає можливість організовувати 

власне життя, планувати та реалізувати його. Науковці визначили, що стиль 

саморегуляції особистості виявляється в тому, яким чином вона планує й 

програмує досягнення цілей, оцінює результати й корегує свою діяльність та 

активність для досягнення результатів. Відповідно в опитувальнику 

науковцями було визначено сім шкал системи саморегуляції особистості, що 

проявляються в плануванні, програмуванні, моделюванні, оцінюванні 

результатів, а також у самостійності, надійності, гнучкості.  

Результати діагностики неповнолітніх за визначеними вище шкалами 

наведені в таблиці 2.3.  
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Таблиця 2.3 

Рівень сформованості соціальної суб’єктності неповнолітніх за критерієм 

якостей особистості на констатувальному етапі експерименту (у %) 

 

Шкали КГ (245 особи) ЕГ (248 осіб) 

високий  середній низький високий середній низький 

Планування 1,6 20,4 78,0 2,0 21,6 76,4 

Моделювання 1,2 18,8 80,0 1,6 19,2 79,2 

Програмування 0,8 20,0 79,2 1,2 18,8 80,0 

Оцінка 

результатів 

праці 

1,6 19,2 79,2 2,0 20,0 78,0 

Гнучкість 1,2 18,4 80,4 1,2 19,2 79,6 

Самостійність 2,4 21,2 76,4 2,0 22,0 76,0 

Загальний 

рівень 

саморегуляції 

1,6 19,6 78,8 2,4 20,0 77,6 

 

На підставі отриманих результатів можемо зробити певні діагностичні 

висновки щодо процесів саморегуляції поведінки неповнолітніх. Так, за 

шкалою планування визначали рівень сформованості в неповнолітніх 

усвідомленого планування діяльності, здатності контролювати хід виконання 

роботи, аналізувати й оцінювати результати діяльності. Загалом високі 

показники за цією шкалою свідчать про сформовану потребу в плануванні 

діяльності, цілі неповнолітніх при цьому реалістичні, а плани діяльності 

висуваються самостійно. Низькі показники за цією шкалою свідчать про те, що 

діти не замислюються про своє майбутнє, цілі висуваються ситуативно й 

зазвичай не самостійно, плани часто змінюються.  

Отримані високі показники за шкалою самостійності свідчать про 

здатність неповнолітніх самостійно планувати діяльність незалежно від думок і 

оцінок оточення та спроможність діяти за відсутності сторонньої допомоги. 

Високі бали за цією шкалою є нормою для дітей, які опинилися в СЖО, 
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оскільки з дитинства вони звикли піклуватися про себе самостійно. Низькі та 

середні показники за цією шкалою свідчать про те, що неповнолітні залежні від 

думок і оцінок інших, плани їхніх дій розробляються не самостійно, такі 

неповнолітні часто чинять за чужими порадами.  

Високі показники за шкалами „програмування” (як потреба продумувати 

способи своїх дій для досягнення намічених цілей) і „моделювання” (як 

здатність до виділення значущих умов досягнення цілей у перспективному 

майбутньому) свідчать про здатність досліджуваних виділяти значущі умови 

досягнення цілей у цей час та в перспективному майбутньому. Низькі 

показники свідчать про те, що діти не вважають за потрібне виявляти 

активність у діяльності, формулювати цілі та плани, тому часто не виявляють 

бажання вносити зміни у свою діяльність. Показником, який є важливим при 

реалізації функції планування, є „гнучкість” як здатність швидко знаходити 

нові рішення за умови непередбачуваної зміни обставин, адекватно реагувати 

на ситуацію, своєчасно планувати діяльність і поведінку.  

За шкалою „оцінювання результатів праці” визначали адекватність 

самооцінки, яка характеризує переконання особистості в тому, що діяльність 

має викликати позитивні переживання, відповідальність, прагнення до 

підвищення результатів праці, особистісного розвитку тощо. Високі показники 

за цією шкалою свідчать про здатність неповнолітнього достатньо чітко 

оцінювати свою діяльність, а середні та низькі – про те, що суб’єктивні критерії 

успішності досягнення результатів є нестійкими, тобто неповнолітні не знають і 

не розуміють того, наскільки ефективно вони виконують завдання та свої 

обов’язки, що веде до погіршення якості результатів діяльності. 

Під час констатувального етапу експерименту з метою визначення рівня 

сформованості соціальної суб’єктності за когнітивно-поведінковим критерієм 

використовували тест „Смисложиттєві орієнтації” (методика СЖО) 

Д. Леонтьєва (див. додаток В), який дозволяє оцінити сенс життя особистості, 

який може бути знайдений нею в майбутньому (цілі), у сьогоденні (процес) та 

минулому (результат) або в усіх трьох складниках життя. У тесті СЖО життя 
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вважається осмисленим за наявності цілей та за умови отримання задоволення 

від їх досягнення, а також при впевненості у власній здатності ставити перед 

собою цілі, вибирати завдання й досягати результатів. Науковець визначив не 

тільки загальний показник свідомості життя, а також п’ять субшкал, що 

відображають три конкретних змістовних орієнтації і два аспекти локусу 

контролю:  

- мета в житті – характеризує наявність або відсутність у житті цілей; 

- насиченість життя – ставлення особистості до процесу життя як 

цікавого, емоційно насиченого і сповненого смислу;  

- задоволеність самореалізацією – відображає оцінку пройденого відрізка 

життя, відчуття того, наскільки продуктивно й осмислено його прожито; 

- локус контролю-Я свідчить про те, що особистість відносить до себе як 

до сильної особи, яка володіє достатньою свободою вибору, щоб побудувати 

своє життя відповідно до своїх цілей;  

- локус контролю-життя – відображає переконання особистості в тому, 

що їй дано право контролювати своє життя, вільно ухвалювати рішення й 

утілювати їх у життя.  

Результати анкетування (див. табл. 2.4) дозволили констатувати, що 

більша частина дітей з КГ та ЕГ мають низькі бали за визначеними 

субшкалами, а це свідчить про те, що неповнолітні живуть сьогоднішнім днем, 

не будуючи плани на майбутнє, а якщо і будують, то такі, які не мають реальної 

опори в теперішньому часі й не підкріплюються особистісною 

відповідальністю за їх реалізацію. Також неповнолітні невдоволені своїм 

життям, тому насичують життя спогадами або мріями про цікаве та яскраве 

майбутнє. 

Низькі бали за шкалою „локус контролю-Я” свідчать про невіру дитиною 

у свої сили та здатність контролювати події власного життя, а за шкалою 

„локус контролю-життя” свідчать про те, що діти переконані в тому, що від них 

у житті нічого не залежить, що їхнє життя непідвладне свідомому контролю, а 
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тому безглуздо будувати плани на майбутнє, а також займати активну позицію 

в процесі власної життєдіяльності. 

Таблиця 2.4 

Рівень сформованості соціальної суб’єктності неповнолітніх за 

когнітивно-поведінковим критерієм на констатувальному етапі 

експерименту (у %) 

 

 

Шкали 

 

КГ (245 осіб) ЕГ (248 осіб) 

високий середній низький високий середній низький 

Мета в житті 2,0 20,0 78,0 2,8 23,2 74,0 

Процес життя 2,4 20,8 76,8 2,0 21,6 76,4 

Результативність 

життя 
1,6 18,8 79,6 2,4 18,4 79,2 

Локус контролю-

Я 
1,2 18,0 80,8 1,6 18,8 79,6 

Локус контролю-

життя 
1,6 17,2 81,2 2,0 18,0 80,0 

Загальний 

показник СЖО 
2,0 18,8 79,2 2,4 20,0 77,6 

 

Оскільки когнітивно-поведінковий критерій передбачає безпосередню 

участь неповнолітнього в суспільно корисній діяльності, то з метою визначення 

рівня за цим критерієм використовували емпіричні методики, провідними серед 

яких були спостереження за дитиною та її поведінкою, а також інтерв’ю. У 

результаті встановлено, що велика кількість учнів ЕГ і КГ груп байдуже 

ставляться до суспільно корисної діяльності (у ЕГ – 67,2%; у КГ – 70,8%). 

Окрім того, на запитання „Як Ви вважаєте, якщо Вас попросити про допомогу в 

організації та проведенні заходу, ви погодитесь одразу або за певних умов?” 

30,8% ЕГ та 32,8 % КГ дали позитивну відповідь, а на запитання „У разі невдачі 

1) Ви будете звинувачувати інших або провину візьмете на себе 2) чи будете 

намагатися виконувати завдання спочатку, щоб досягти позитивного 
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результату?” надали учасники позитивну відповідь у ЕГ – 22,8%, а у КГ – 

20,0%. Такі результати вказують на те, що діти, які дали позитивну відповідь на 

запитання, готові брати участь у суспільно корисній діяльності та займати 

активну позицію в подоланні СЖО, а також готові брати на себе 

відповідальність за цей процес.  

Узагальнені результати констатувального етапу експериментального 

дослідження представлено в таблиці 2.5, а діагностування рівня сформованості 

соціальної суб’єктності неповнолітніх – у таблиці 2.6. 

Таблиця 2.5 

Рівень сформованості соціальної суб’єктності неповнолітніх за 

мотиваційно-ціннісним, якостей особистості та когнітивно-поведінковим 

критеріями на констатувальному етапі експерименту (у %) 

 

Рівні 

Критерії 

Мотиваційно-

ціннісний 

Якостей 

особистості 

Когнітивно-

поведінковий 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

Індивідуальний 74,4 74,8 78,8 78,0 79,2 77,6 

Груповий 22,4 22,0 19,6 20,0 18,8 20,0 

Суспільний 3,2 3,2 1,6 2,0 2,0 2,4 

 

Таблиця 2.6 

Узагальнені результати сформованості соціальної суб’єктності 

неповнолітніх за рівнями на констатувальному етапі експерименту (у %) 

 

Рівні КГ ЕГ 

Індивідуальний 77,2 76,8 

Груповий 20,4 20,4 

Суспільний 2,4 2,8 
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Аналіз даних таблиці 2.6 дозволяє стверджувати, що не існують 

статистично значущі відмінності рівнів сформованості соціальної суб’єктності 

контрольної та експериментальної груп на початок дослідження. За 

мотиваційно-ціннісним, якостей особистості та когнітивно-поведінковим 

критеріями на початок експерименту зафіксовано переважно індивідуальний та 

груповий рівні учасників обох груп. 

Отже, результати, отримані під час констатувального етапу 

експерименту, дозволили виявити вихідні рівні сформованості соціальної 

суб’єктності неповнолітніх, а також визначити експериментальну й контрольну 

групи, які є близькими за рівнем сформованості соціальної суб’єктності. 

Результати проведеного констатувального етапу експерименту засвідчили 

необхідність підвищення рівня соціальної суб’єктності неповнолітніх через 

упровадження моделі соціально-педагогічного супроводу формування 

соціальної суб’єктності неповнолітніх у центрах реабілітації. 

 

2.2 Упровадження соціально-педагогічного супроводу формування 

соціальної суб’єктності неповнолітніх у центрах реабілітації 

 

Формувальний етап експериментального дослідження ефективності 

розробленого соціально-педагогічного супроводу формування соціальної 

суб’єктності неповнолітніх у центрах реабілітації передбачав його 

впровадження в експериментальній групі (ЕГ), яку склали 248 неповнолітніх, 

що відвідували ЦДП „Компас” та ЦСПД „Діалог”.   

Соціально-педагогічний супровід формування соціальної суб’єктності 

неповнолітніх у центрах реабілітації реалізовано відповідно до розроблених 

блоків – цільового, координаційно-управлінського, змістово-технологічного та 

діагностико-результативного.  

Відповідно до першого блоку – цільового – визначено мету соціально-

педагогічного супроводу формування соціальної суб’єктності, яка полягала у 
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формуванні соціальної суб’єктності неповнолітніх у подоланні складних 

життєвих обставин. Мету конкретизовано в завданнях, які передбачали:  

1) підготовку суб’єктів, які здійснюють соціально-педагогічну 

підтримку, до процесу соціально-педагогічного супроводу формування 

соціальної суб’єктності неповнолітнього;  

2) комплексну оцінку потреб дитини та вивчення її соціально-

психологічних особливостей; 

3) розробку та впровадження програми соціально-педагогічного 

супроводу формування соціальної суб’єктності в подоланні СЖО.  

Під час упровадження координаційно-управлінського блоку створено 

партнерську мережу з суб’єктів діяльності, які надають послуги, допомогу та 

соціально-педагогічну підтримку неповнолітнім, які опинилися в СЖО, та їх 

найближчому оточенню. 

До складу мережі долучили і державні (медичні заклади й організації, 

служби в справах дітей, центри соціальних служб для дітей та молоді, 

кримінально-виконавча інспекція, органи управління та місцевих рад, заклади 

освіти та інші), і недержавні організації (громадські організації та благодійні 

фонди), які забезпечують захист прав і свобод дітей, зокрема право дітей на 

безкоштовне отримання освіти, медичну допомогу та реалізацію потенціалу, 

здійснюють соціальну підтримку сімей з дітьми, які опинилися в СЖО, 

сприяють процесу самореалізації неповнолітніх. 

Партнерство між центрами та партнерськими організаціями підтверджено 

угодою про співпрацю, яка визначала чіткий перелік взаємних прав та 

обов’язків, перелік послуг та умови їх надання, механізми взаємодії прийому 

клієнта та забезпечення зворотного зв’язку. З метою перенаправлення клієнтів з 

партнерських організацій до Центрів розроблено талони перенаправлення 

клієнтів (див. додаток Г), у яких фіксувалась інформація про дитину та послуги, 

які необхідно отримати в Центрі. 

Для забезпечення стабільності та ефективності роботи створеної 

партнерської мережі на регулярній основі проводили робочі зустрічі, круглі 
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столи, семінари та тренінгові заняття, спрямовані на узгодження змісту та 

напрямів діяльності, розробку планів спільних заходів для представників 

цільової групи, а також підвищення обізнаності та вдосконалення професійних 

навичок фахівців, які надають допомогу неповнолітнім, щодо реалізації 

програми формування соціальної суб’єктності. 

Отже, кожний із зазначених суб’єктів партнерської мережі має свою 

специфіку діяльності, функції та повноваження, а загалом здійснюють захист та 

соціальну підтримку сімей з дітьми, які опинилися в СЖО. Створення 

партнерської мережі сприяє підвищенню й доступності послуг неповнолітнім, 

які перебувають у СЖО. Позитивне ставлення партнерських організацій до 

неповнолітніх та надання ними якісних послуг, що задовольняють потреби 

клієнта, є важливим етапом програми соціально-педагогічного супроводу, 

оскільки в процесі вирішення власних проблем у дітей відбувається активізація 

суб’єктного потенціалу та формується позитивний суб’єктний досвід.  

Третій блок розробленого соціально-педагогічного супроводу 

формування соціальної суб’єктності неповнолітніх – змістово-технологічний, 

як було зазначено в підрозділі 1.3, є центральним, оскільки забезпечує процес 

соціально-педагогічного супроводу формування соціальної суб’єктності 

неповнолітніх у подоланні СЖО. 

Змістово-технологічний блок передбачав організацію соціально-

педагогічного супроводу, який включає такі етапи: діагностико-прогностичний, 

навчально-консультативний, активно-діяльнісний та оцінювальний. Розглянемо 

докладніше реалізацію кожного із зазначених етапів. 

Перший етап – діагностико-прогностичний – метою якого є збір усієї 

інформації про дитину, її середовище, виявлення проблем та її потреб, а також 

мотивування неповнолітнього на подолання СЖО та участь у програмі 

соціально-педагогічного супроводу. На цьому етапі доцільним було 

застосовувати такі форми та методи роботи: консультування, проективні та 

малюнкові тести, інтерв’ю, питальники, анкетування, спостереження.  
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Діагностико-прогностичний етап є підґрунтям для подальшої роботи, 

саме тому необхідно налагодити контакт з дитиною. Для вирішення цього 

завдання перша зустріч починалася з того, що фахівець знайомився з дитиною, 

розповідав дещо про себе, центр, програму соціально-педагогічного супроводу, 

правила, за якими проходитиме зустріч. Важливим було почати консультування 

з невимушеної бесіди (постановка загальних питань, пов’язаних з навчанням, 

хобі, інтересами, відпочинком, сім’єю), не використовуючи в розмові таких 

слів, як „проблема”, „конфлікт”, „стрес”, „покарання” тощо.  

Надалі пропонували неповнолітньому заповнити „Методику первинної 

діагностики та виявлення дітей «групи ризику»” [6]. За цією методикою 

визначаються п’ять показників стосунків у сім’ї, агресивність, недовіра до 

людей, невпевненість у собі та акцентуації характеру.  

Опрацювавши результати, отримані за цією методикою, визначили, що 

серед 248 неповнолітніх експериментальної групи:   

1) 82% дітей належать до „групи ризику”;   

2) за шкалою „відносини в сім’ї” у 35% дітей зафіксовано високі бали, 

що свідчить про порушення взаємин (напружена ситуація, неприязне ставлення, 

обмеження та підвищені вимоги до дитини), що, як результат, чинить руйнівну 

дію на здоров’я дітей; 

3) 30% – схильні до агресивної поведінки, що свідчить про підвищену 

ворожість, грубість, недоброзичливість та озлобленість; 

4) у 63% дітей зафіксовано високі бали за шкалою „недовіра до 

людей” – за цією школою діти, які мають високі бали, часто бувають 

пасивними, сором’язливими, ворожими у спілкуванні та не вміють 

установлювати дружні стосунки з іншими людьми; 

5) 76% дітей за шкалою „невпевненість у собі” мають високі бали, що 

свідчать про високу тривожність, невпевненість у собі та низьку самооцінку, 

що, своєю чергою, може бути підґрунтям для різних розладів у поведінці; 

6) за шкалою „акцентуації характеру” 43,95% дітей ставляться до 

шизоїдного типу (характеризуються відсутністю вміння розуміти стан інших 
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людей та замкненістю, мають утруднення в налагодженні комунікації з іншими 

людьми, часто аутизується у світ мрій та фантазій); 34,68% – гіпертимний тип 

(мають прагнення бути лідером, у більшості випадків у хорошому настрої, 

активні, енергійні, при цьому швидко змінюють інтереси, є недостатньо 

розбірливими в знайомствах, дратівливими, нехтують дисципліною й 

переоцінюють власні можливості); 12,9% належать до істероїдного типу 

(виявляється в підвищеній любові до себе, тому постійно привертають увагу до 

себе, прагнуть, щоб ними захоплювались, намагаються здаватися кращими, ніж 

є насправді; їхня поведінка є демонстративною, а вони самі є непостійними та 

ненадійними у взаєминах з іншими людьми та претендують на виняткове 

становище серед однолітків); 8,47% – до емоційно-лобільного типу 

(характеризується постійною зміною настрою, тому їхня працездатність, 

комунікабельність, апетит, сон залежать виключно від настрою). 

Отже, отримавши результати відповідей дітей під час першої зустрічі за 

обраною методикою, визначено проблеми, на які слід звернути увагу в роботі з 

неповнолітніми. Визначення акцентуації характеру уможливило розуміння 

того, якими є психологічні особливості кожної дитини та відповідно те, як 

надалі потрібно будувати роботу з ним.  

Після цього під час зустрічі безпосередньо переходили до визначення 

потреб неповнолітнього. Запропонували розроблену нами та спеціалістами 

ЦДП „Компас” „Анкету першої зустрічі” (див. додаток Д), що складається з 

питань, пов’язаних з батьками, умовами проживання, фінансовим становищем у 

сім’ї, здоров’ям та медичним обстеженням, харчуванням, отриманням освіти, 

порушенням прав та працевлаштуванням дитини. Отримуючи відповіді, 

ставили додаткові питання, які були відкритими, гіпотетичними та такими, що 

прояснюють ситуацію. Отже, заповнюючи цю анкету, фахівець мав можливість 

зібрати необхідну інформацію про дитину, її сім’ю, стан здоров’я та визначити 

основні потреби, над якими необхідно працювати надалі.  

У деяких випадках, коли дітям важко говорити або мовний контакт був 

порушеним, необхідно застосовувати такі методи соціальної терапії, як 
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епістолярна терапія та арт-терапія, засновані на особистому контакті фахівця й 

дитини. Для цього неповнолітнім пропонували написати листа уявному другу, 

самому собі, близькій людині або намалювати те, що їх непокоїть. 

Використання таких методів допомагали фахівцю отримати важливу 

інформацію, яку дитина боїться повідомити, вирішити емоційні проблеми 

(вихід внутрішніх конфліктів і сильних емоцій), а дитині – зрозуміти і прийняти 

себе й підвищувати самооцінку, а також спонукали її до самостійної творчості. 

Крім того, під час консультування важливо постійно спостерігати за 

дитиною, її жестами, діями та оцінювати її зовнішній вигляд (охайність, 

чистота тіла та речей) й відкриті частини тіла (наявність синців, шрамів, опіків 

тощо), що, своєю чергою, може також свідчити про наявність проблем. У 

більшої кількості дітей був не дуже охайний вигляд та відчувався специфічний 

запах від них. 

Таким чином, на діагностико-прогностичному етапі, під час зустрічей з 

дітьми та в процесі консультацій, фахівці центрів проводили комплексну 

оцінку їх потреб та разом з ними визначали проблеми, над якими необхідно 

працювати. Під час діагностики важливим було дотримання певних правил: 

1) необхідно слухати дитину із зацікавленістю та не перебивати; 2) якщо в 

неповнолітнього виникають утруднення, то ставити додаткові або 

уточнювальні питання; 3) використовувати комунікативні методи з метою 

забезпечення усвідомлення дитиною необхідності змін у власному житті та 

отримання згоди прийняти соціальну допомогу.  

Під час діагностико-прогностичного етапу необхідно було допомогти 

дитині зробити правильний вибір – зваживши всі „за” та „проти” способу життя 

та поведінки, які є на цей момент, ненав’язливо демонструючи необхідність 

змін заради кращого майбутнього. У зв’язку з цим фахівці застосовували в 

процесі консультування такий метод, як мотиваційне консультування або 

інтерв’ю [236]. Особливістю цього методу є те, що під час консультування 

фахівці мали фокусувати увагу на процесі мотивування неповнолітнього до 

змін відповідно до його сформованих переконань та цінностей. При цьому 
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важливо було не підштовхувати неповнолітнього до висновків про необхідність 

зміни моделі поведінки, подолання складних життєвих обставин та участі в 

програмі соціально-педагогічного супроводу, адже поспіх може спровокувати 

страх та зворотну реакцію. Згода повинна виходити від дитини на основі її 

власного вибору. Неповнолітній має зрозуміти, що він є суб’єктом власної 

життєдіяльності й може самостійно змінити власне життя, доклавши певних 

зусиль.  

Після отримання згоди від дітей на подальшу співпрацю – ця умова є 

важливою, оскільки відсутність бажання та мотивації дитини не сприятиме 

подоланню кризи та формуванню соціальної суб’єктності – фахівці включали 

дітей у програму соціально-педагогічного супроводу формування соціальної 

суб’єктності в подоланні СЖО та оформлювали особові справи (письмовий 

контракт щодо подальшої співпраці, який не має юридичної сили, але є 

важливим, оскільки, приймаючи правила, розуміючи свої зобов’язання та 

підписуючи документи, дитина відчуває відповідальність за цей процес, яка є 

однією з важливих характеристик соціальної суб’єктності) (див. додаток Е).  

Особова справа містить кілька важливих блоків: 

1) поінформовану згоду про співпрацю та реалізацію індивідуальної 

програми, у якій зазначено права та обов’язки фахівця центру та дитини. 

Підписання цієї згоди спонукає дитину відповідально ставитись до програми 

соціально-педагогічного супроводу; 

2) заяву про конфіденційність – надає дітям можливість бути 

захищеними, розуміючи, що вся інформація, яку вони повідомлятимуть, не 

використовуватиметься сторонніми особами без їхнього дозволу; 

3) карту клієнта – заповнення цього документа допомагає зібрати 

додаткову інформацію про неповнолітнього, яка пов’язана з: сексуальною 

поведінкою; уживанням психоактивних речовин; проходження тестування на 

ВІЛ/СНІД, туберкульоз, гепатити; участю у профілактичних програмах. Також 

у карту клієнта, на основі зібраної інформації на попередніх зустрічах та в 
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процесі бесіди під час заповнення особової справи вносили всі проблеми та 

потреби, які є в неповнолітнього;  

4) сервісний план – це індивідуальна програма соціально-педагогічного 

супроводу, яка складається з метою виходу неповнолітнього з кризи й 

формування соціальної суб’єктності. До сервісного плану вносились визначені 

цілі (будувались на основі потреб), заходи (які сприяють досягненню цих цілей) 

та терміни реалізації. Програма складалася разом з дитиною на основі тих 

потреб, які були виявлені під час оцінки потреб неповнолітнього, та містила 

стратегічні та тактичні цілі. Також відповідно до кожної із цілей, розробили 

алгоритм дій, визначили заходи та послуги, які необхідно отримати 

неповнолітньому, фіксували перенаправлення (за необхідністю) до інших 

спеціалістів центру або партнерських організацій та визначили терміни 

виконання поставлених завдань. 

Важливо зауважити, що дитина має право вносити зміни та корегувати 

програму відповідно до своїх потреб та активно залучалась до прийняття 

рішень щодо власного майбутнього. При цьому під час роботи з 

неповнолітніми необхідно було надавати їм можливість самостійно подумати 

над шляхами вирішення проблеми та залишити за ними право прийняти 

остаточне рішення, оскільки лише той варіант, який обирає дитина самостійно, 

є для неї більш значущим, реалістичним та досяжним. За таких умов діти 

відчувають відповідальність за процес змін у власному житті та стають не 

тільки об’єктами, а й суб’єктами в процесі соціально-педагогічного супроводу. 

При цьому фахівці центру, своєю чергою, підтримували та мотивувати дитину 

щодо подолання кризи та реалізації сервісного плану. Дитина повинна постійно 

відчувати підтримку з боку людей, яким довіряє. 

У процесі консультування з метою мотивування дитини на подолання 

складних життєвих обставин застосовували метод „консультування, 

орієнтоване на вирішення” [233; 237]. Особливістю цього консультування є те, 

що його використання не потребує дослідження причин виникнення проблем та 

їх аналіз, а забезпечує фокусування уваги на шляхах вирішення, сильних 
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сторонах, надіях та ресурсах, які можуть допомогти в подоланні кризи. Ще 

однією особливістю цього методу є те, що необхідно шукати складні варіанти 

вирішення проблеми – це можуть бути найпростіші рішення, але ефективні. 

Науковці вважають, що немає проблем, які існують постійно, завжди є винятки 

– це моменти, коли криза стає менш гострою, ніж звичайно – це твердження є 

принципово важливим у консультуванні, зорієнтованому на вирішення, 

оскільки саме в таких винятках можливо знайти шляхи вирішення проблеми. 

Саме тому під час бесіди з дитиною фахівці обговорювали те, що вона хоче 

змінити, її майбутнє, цілі, мрії, сподівання, визначали моменти, коли ситуація 

неповнолітнього покращувалась, і з чим це пов’язано. Зазначимо, що 

фокусування уваги дитини на цілях сприяє тому, що вона стає більш впевненою 

у власних силах та переходить від стану відчаю до стану дій, тобто починає 

почувати себе суб’єктом діяльності.  

Отже, по завершенні діагностико-прогностичного етапу в роботі з 

дитиною спеціалісти підводили підсумки; перевіряли, чи не залишилось у 

неповнолітнього питань, які потрібно обговорити та вирішити; домовлялись 

про наступну зустріч; мотивували її на подальші успіхи через активізацію 

внутрішніх ресурсів дитини. 

На другому етапі – консультативно-навчальному – фахівці Центрів 

безпосередньо впроваджували та реалізовували програму соціально-

педагогічного супроводу формування соціальної суб’єктності в подоланні 

СЖО, яка була розроблена на діагностико-прогностичному етапі з 

неповнолітніми. Метою цього етапу було формування соціальної суб’єктності 

через подолання складних життєвих обставин, вихід із них можливий за умови, 

що дитина активно бере участь у вирішенні проблем, проявляє суб’єктну 

позицію та активізує суб’єктний потенціал, а фахівці центру координують 

процес, надають алгоритм дій, підтримують дитину та сприяють досягненню 

поставленої мети. 

З метою реалізації консультативно-навчального етапу було визначено 

основні напрями діяльності спеціалістів, які надають допомогу в процесі 
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роботи з неповнолітніми: консультування (інформування), допомога в 

інформаційному виборі, навчання позитивних моделей поведінки, емоційна 

підтримка та робота з їхніми батьками. 

Реалізація першого напряму – консультування (інформування) – є дуже 

важливим для дітей, які опинилися в СЖО, оскільки дуже часто вони мають 

обмежений доступ до джерел інформування та мають неправдиву інформацію, 

яку дізнаються від однолітків. Саме тому фахівець має ретельно готуватись до 

консультацій, а також надавати правдиву й повну інформації з певних питань, 

які турбують дитину. Зазвичай питання неповнолітніх пов’язані з навчанням та 

вибором навчального закладу; правами та обов’язками; працевлаштуванням; 

здоров’ям та сексуальною поведінкою; міжособистісними стосунками; 

отриманням послуг та місцезнаходженням служб, до яких слід звертатися в разі 

виникнення проблем, тощо.  

Оскільки діти, які опинилися в СЖО, дуже часто ведуть спосіб життя, 

який загрожує їхньому здоров’ю, то під час зустрічей у процесі консультування 

соціальні працівники Центрів обов’язково надавали інформацію неповнолітнім 

з питань, пов’язаних з безпечною поведінкою та здоров’ям. Обговорювали з 

неповнолітніми питання, пов’язані з небезпекою вживання ПАВ та алкоголю, 

ВІЛ/СНІД та інфекціями, які передаються статевим шляхом, з репродуктивним 

здоров’ям, змінами в організмі в період дорослішання, вагітністю й 

контрацепцією, абортами та їхніми наслідками. Стикалися з тим, що діти 

дійсно є необізнаними з таких питань, у зв’язку з чим і потрапляють у 

проблемні ситуації через елементарну неосвіченість.  

У процесі індивідуальної та групової роботи з метою подолання життєвих 

труднощів фахівці проводили заняття, що сприяють формуванню власної 

життєвої позиції, подоланню негативних емоцій, відновленню довіри до світу 

та людей, формуванню позитивного самосприйняття, визначення ресурсів та 

життєвих цілей, зміні моделі поведінки з ризикованої на більш безпечну, 

визначенню прав і свобод особистості. 
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Для того, щоб допомогти неповнолітньому визначити його становище в 

певних сферах життя (сильні і слабкі сфери життєдіяльності), усвідомити 

поточні результати, а потім скорегувати свою поведінку для досягнення 

бажаної мети, використовували методику „Колесо життя”.  

На намальованому колі, розділеному на 8 рівних пронумерованих від 0 до 

10 секторів, дітям необхідно було оцінити й зафіксувати кожну сферу життя за 

10-бальною шкалою. Кожний з цих секторів представляє одну з галузей життя: 

навчання або трудова діяльність; сім’я; відпочинок та розваги; фізичне здоров’я 

та спорт; особистісний розвиток та хобі; друзі та особисте життя; суспільна 

діяльність; умови життя. Після заповнення секторів, відповідно до кожного з 

них, фахівці ставили питання: „Наскільки оцінюєш цю галузь? Чому? Що це 

означає для тебе? Що ти відчуваєш у зв’язку з цим? У якому випадку ти б 

оцінив цей сектор на 10? Уяви собі цю картину якомога детальніше. Що 

потрібно зробити, щоб потрапити з нинішнього становища на «10»? Які є 

варіанти? Запиши всі можливі варіанти”. Такі питання спонукали дитину до 

роздумів щодо ситуації, яка склалася на цей час, та бажаного майбутнього. 

Надалі завданням для дитини було з’єднати плавною лінією кожен 

сектор, щоб вийшло колесо, при цьому відповідаючи на питання: „Чи схожий 

цей малюнок на колесо? Як ти вважаєш, чи поїде віз з такими колесами?” 

Відзначимо, що в більшості випадків колесо не виходило, тому в результаті 

аналізу ситуації, що склалася, пропонували неповнолітньому скласти план дій 

для покращення ситуації в кожному з секторів. 

Виконуючи це завдання, діти із зацікавленістю реагували на те, що 

відбувалося. Проте по завершенні вправи та аналізуючи результат, ситуація їх 

не тішила. Оскільки, отримуючи наглядно ситуацію, яка є на цей момент у 

житті, вони розуміли, що потрібно багато над чим працювати, заповнюючи 

прогалини та надолужуючи згаяне, докладаючи багатьох зусиль. Фахівці, своєю 

чергою, підбадьорювали, підтримували дітей, а також допомагали їм 

розробляти алгоритм дій з чітко прописаними завданнями щодо покращення 

ситуації в кожному з секторів.  
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Використання такої техніки, як „Чудове питання” [166, с. 29] дозволяло 

дитині зруйнувати внутрішню невіру у власні сили та в можливість зміни 

майбутнього. У ході виконання цієї вправи неповнолітній набуває нового 

досвіду, який надає відчуття здатності впливати на своє життя, занурюючись у 

бажане майбутнє. 

Під час консультування ставилося неповнолітньому питання: „Уяви собі, 

що сьогодні після консультації ти прийшов додому і ліг спати, а вночі сталося 

диво і всі проблеми зникли, а мета досягнута. Вранці ти прокинешся, але не 

будеш знати, що сталося диво, оскільки вночі ти спав. Якими будуть перші 

ознаки, за якими ти зрозумієш, що сталося диво?” Далі ставили ще низку 

послідовних запитань: „1) Як ти зрозумієш, що проблема вирішена? 2) Що ти 

відчуватимеш? 3) З чого почнеться твій ранок і як проходитиме день, якщо 

знати, що диво сталося? 4) Що тепер зміниться у твоєму житті? 5) Як інші люди 

помітять, що з тобою сталося диво?” Така ситуація супроводжувалась низкою 

додаткових питань, щоб дитині простіше було зрозуміти ситуацію й усвідомити 

послідовність дій у своєму реальному житті й бажаному. 

Соціальні працівники спонукали дітей до детального опису їхнього життя 

без проблем і фокусували увагу на почуттях та емоціях, які вони відчувають, 

оскільки це й було їхньою позитивною мотивацією до змін. Відзначимо, що 

дітям була до вподоби така вправа, оскільки вони люблять фантазувати, а в 

результаті, коли неповнолітній уявляє собі „ідеальний образ свого 

майбутнього”, він здатний почати рухатися до досягнення поставленої мети й 

вирішити проблему.  

Оскільки особистість із сформованою суб’єктністю має вміти самостійно 

ставити перед собою цілі, визначати завдання та напрями, при цьому 

аналізувати й корегувати власну діяльності, то ще однією технікою, яку фахівці 

використовували в індивідуальній роботі з неповнолітніми для уявлення 

їхнього майбутнього без проблем, що, своєю чергою, допомагає ставити 

конкретні цілі й знаходити шляхи їх досягнення, просуваючись зі сходинки на 

сходинку, – це була „Техніка шкальних оцінок” [166, с. 28].  
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Виконання цієї техніки починалося з того, що неповнолітньому 

пропонувалася ситуація: „Уявімо, що в нас є шкала від 1 до 10, де початок 

шкали – найгірше становище справ, а 10 балів – ідеальний результат, і саме це є 

нашою з тобою метою. Познач на цій шкалі сьогоднішню ситуацію і розкажи, 

чому саме стільки балів. А тепер опиши, яким має бути життя, щоб ситуацію 

можна було оцінити на 1 бал вище”. Після цього ставили ще одне питання: „Що 

ти будеш робити по-іншому, щоб можна було сказати, що це ... балів”. Так, 

крок за кроком, створюючи ситуацію, просувалися до того, щоб неповнолітній 

сам дійшов до потрібної думки, тримаючи паузи, заохочуючи його, періодично 

звертаючи його увагу і стимулюючи до пошуку відповіді на питання: „А ще що 

необхідно зробити?” 

Застосовуючи цю техніку, кожна дитина, усвідомлюючи своє „сьогодні”, 

мала можливість почати будувати для себе найближче „краще”, яке вона здатна 

досягти за певних умов, а також „ідеальне”, яке повинно в неї з’явитися як таке, 

чого слід прагнути досягти. 

У зв’язку з цим, виконуючи завдання, діти могли побачити результат, до 

якого вони прагнуть, і те, які конкретні кроки необхідно зробити, щоб його 

досягти. Це полегшувало реалізацію індивідуальної програми соціально-

педагогічного супроводу, оскільки великі цілі розбивалися на більш дрібні, 

конкретні, і дитині не так страшно було починати діяти.  

У процесі групової (у деяких випадках, коли дитині важко виконувати 

завдання в групі, то застосовували і як індивідуальну) роботи для того, щоб 

допомогти дітям вибудувати історію свого життя, надії та мрії, про те, як 

виникли й розвивалися особливі вміння та здібності, а також, щоб допомогти 

дитині висловити словами те, що їй довелося пережити та справитися з 

переживаннями, фахівці застосовували методику „Дерево життя” [166, с. 95]. 

Так, робота в групі починається з обговорення з дітьми того, які вони 

знають дерева, якими вони бувають і які вони мають особливості. Далі 

пропонували їм намалювати дерево, у якого мають бути коріння, стовбур, 

гілки, листя та плоди, також воно має рости в ґрунті. Після того, як малюнок 
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був готовим, дитині пропонували підписати частини дерева відповідно до їх 

значення (див. додаток Ж), викласти малюнки всі разом (вийде один великий 

ліс) та по черзі презентувати їх.  

Наступним етапом виконання завдання було обговорення з 

неповнолітніми таких питань: „Чи завжди дерева знаходяться в безпеці? Що їм 

може загрожувати? Як їм можна допомогти? А чи завжди діти почувають себе у 

безпеці?”, а після останнього питання пропонувалося неповнолітнім скласти 

список небезпек, які, на їхню думку, можуть їм загрожувати. Серед таких 

небезпек діти визначили: жорстоке поводження, уживання алкоголю й 

наркотиків, погані компанії, злочини та правопорушення, конфлікти в сім’ї та в 

навчальному закладі, проведення часу на вулиці в пізній час. Після виконання 

цього завдання дітям ставили питання: „Як ви вважаєте, що допоможе 

впоратись з цими небезпеками?” та пропонували зафіксувати відповіді. 

По завершенні виконання вправи завданням спеціалістів було допомагати 

дітям зрозуміти, що вони не одні і є люди, які мають бажання їм допомогти, а 

також разом з дітьми визначити ресурси, які можуть бути і внутрішніми, і 

зовнішніми, що допоможуть у подоланні кризи. 

Під час виконання такої роботи з неповнолітніми, тобто використання 

запропонованих методик і технік, спрямованих на консультування дітей, які 

перебувають у СЖО, фахівці повинні були: мати бажання допомогти; 

проявляти постійний інтерес; допомогти дитині почувати себе невимушено та 

надати можливість максимально висловитися, оскільки неповнолітній 

приходить на консультацію, щоб розповісти про труднощі у своєму житті та 

відчути розуміння з боку фахівця. 

Під час упровадження консультативно-навчального етапу змістово-

технологічного блоку наступним напрямом діяльності фахівців центрів була 

допомога неповнолітньому в інформаційному виборі. Оскільки діти часто не 

мають навичок пошуку шляхів вирішення проблеми та вибору альтернативних 

варіантів, фахівці разом з дитиною обговорювали питання, шукали та обирали 

альтернативи. Важливо, щоб дитина з визначених варіантів обрала той, який їй 
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найбільш до вподоби, оскільки саме власний варіант легше реалізовувати в 

практичній діяльності. Так, під час індивідуальної роботи соціальні працівники 

роз’яснювали дітям та мотивували їх дотримуватись правил гігієни, 

використовувати контрацепцію з метою запобігання небажаної вагітності та 

зараження ІПСШ. 

Третій напрям консультативно-навчального етапу соціально-

педагогічного супроводу передбачав здійснення навчання неповнолітніх, що 

сприяє змінам моделі поведінки дитини, формуванню соціальної суб’єктності й 

реалізовувався через проходження курсу тренінгових занять „Я відповідальний 

за своє життя!” (таблиця 2.7), який складався з чотирьох модулів. 

Таблиця 2.7 

Курс тренінгових занять „Я відповідальний за своє життя!” 

№ Назва Мета 

Модуль1. Попередження протиправної поведінки неповнолітніх 

1. „Права людини та дитини” Надати інформацію щодо сутності прав людини та 

дитини 

2. „Навчись сказати НІ” Охарактеризувати та закріпити навички стійкого 

протистояння тиску однолітків та /або осіб старшого 

віку, відмови від скоєння та/або залучення до скоєння 

протиправних дій; закріпити вміння та навички 

аналізувати можливі наслідки від порушення 

правил/законів для оточення та власного життя; 

сприяти усвідомленню важливості дотримання прав та 

відповідальності згідно з чинним законодавством 

України 

3. „Я і конфлікт” (див. 

додаток З) 

Попередження конфліктних ситуацій у підлітковому 

середовищі 

4. „Комунікативна 

компетентність” 

Корекція негативних проявів у взаєминах, що 

впливають на самосприйняття особистості в соціальній 

групі 

Модуль 2. Здоров’я та репродуктивне здоров’я неповнолітнього  

1. „Здоров’я – запорука 

майбутнього” (див. 

додаток И) 

Формування відповідального ставлення неповнолітніх 

до власного здоров’я 

2. „Профілактика суспільно 

небезпечних хвороб: ВІЛ-

інфекція, туберкульоз, 

гепатит А, В, С” (див. 

додаток К) , „Інфекції, які 

передаються статевим 

шляхом”  

Профілактика суспільно небезпечних хвороб, ІПСШ, 

розширити знання неповнолітніх про суспільно 

небезпечні захворювання та ІПСШ; виробити алгоритм 

дій щодо особистого здоров’я та безпеки  

3. „Небезпека вживання 

психоактивних речовин” 

Розширити знання неповнолітніх щодо проблеми 

наркоманії; надати інформацію про вплив на організм  
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„ПАР” та їхні наслідки; сформувати усвідомлене 

ставлення до мотивів їх уживання 

4. „Стосунки між чоловіком 

та жінкою” 

Надати визначення понять „почуття”, „любов”, 

„шлюб”, „планування сім’ї”; закріпити навички 

аналізувати можливі наслідки від ризикованої 

сексуальної поведінки для оточення та власного 

здоров’я 

5. „Захисти себе – обирай 

контрацепцію” 

Ознайомити неповнолітніх із засобами контрацепції, 

сформувати мотивації до безпечної сексуальної 

поведінки. 

Модуль 3. Побудова позитивної життєвої перспективи 

1. „Мій вибір” 

(див. додаток Л) 

Відпрацювати навички здійснення власного вибору, 

аналізу його наслідків та прогнозування життєвих 

ситуацій 

2. „Соціальні статуси та ролі” 

(див. додаток М) 

Формування знань про набутий соціальний статус 

особистості та ознайомлення з різними видами 

позитивних і негативних соціальних ролей 

неповнолітніх 

3. „Планування бюджету” Навчити неповнолітніх розпоряджатися доходами і 

планувати бюджет 

4. „Вчимося розуміти та 

поважати інших” 

Розвиток уміння працювати в команді на засадах 

поваги та толерантності; усвідомлення учасниками 

власних кордонів та кордонів інших людей 

Модуль 4. Лідерство та активна життєва позиція  

1. „Лідер та лідерські якості” Визначити ознаки та функції лідера, якості, що 

притаманні лідеру, здійснити самоаналіз щодо того, 

які лідерські якості сформовані, а які потрібно 

розвивати в собі, щоб бути лідером 

2. „Розвиваємо лідерські 

якості” 

Сприяти самодіагностиці учасників щодо необхідності 

розвитку певних лідерських якостей 

3. „Лідер та його команда” Визначити особливості формування та 

функціонування команди, сприяти формуванню в 

учасників навичок роботи в команді, усвідомленню 

ефективності використання стратегії співробітництва 

на шляху спільного досягнення мети 

4. „Лідер – ініціатор 

позитивних змін у житті 

громади” 

Розглянути поняття „громадська позиція” та 

„ініціатива”, визначити особливості ініціювання змін 

лідером, проаналізувати потенціал лідера у розв’язанні 

проблем на рівні громади 

 

Під час профілактичних занять (модуль 1, модуль 2) фахівці обов’язково 

озвучували актуальність проблеми з позиції підліткового віку, оскільки в 

більшості випадків неповнолітні вважають, що їм це неважливо або їх це не 

торкнеться. За допомогою підібраних питань („Наскільки обрана тема є 

актуальною для вас?”, „Що ви знаєте про це питання?”, „Як часто у своєму 



141 
 

житті ви стикались з означеними проблемами?” тощо) оцінювали рівень знань 

дітей щодо обраної теми, а на основі їхніх відповідей робили висновки про те, 

на що необхідно звернути увагу.  

Надалі проводили інформаційний блок, у якому фахівці викладали 

основний матеріал відповідно до обраної теми. Наступним етапом заняття була 

практична частина, яка передбачала виконання вправ, творчих завдань, що, 

своєю чергою, сприяло кращому запам’ятовуванню та засвоєнню матеріалу. 

Отже, під час заняття були задіяні когнітивні процеси дітей, тому що вони 

сприймали інформацію, її усвідомлювали, запам’ятовували та відтворювали. 

Оскільки неповнолітні, які опинилися СЖО, дуже часто порушують 

норми поведінки, не усвідомлюють відповідальності за протиправну поведінку 

та застосовують агресію й жорстокість, важливо впровадити модуль, 

спрямований на попередження протиправної поведінки неповнолітніх. Ще одна 

проблема, виявлена під час консультацій з неповнолітніми, пов’язана з 

культурою спілкування, умінням будувати діалог та в процесі спілкування 

запобігати конфліктних ситуацій. У зв’язку з цим було впроваджено тренінгові 

заняття „Комунікативна компетентність” та „Я і конфлікт”, спрямованих на 

профілактику конфліктних ситуацій, корекцію негативних проявів у взаєминах, 

що впливають на самосприйняття особистості в соціальній групі та формують 

адекватну модель поведінки підлітка в кризових ситуаціях. 

Теми профілактичних занять, які обрано для другого модуля „Здоров’я та 

репродуктивне здоров’я неповнолітнього”, є актуальними для неповнолітніх, 

які опинилися в СЖО, оскільки вони практикують ризиковану та небезпечну 

поведінку, мають проблеми з гігієною та культурою сексуальної поведінки. 

Проводячи профілактичні тренінгові заняття, на фахівця покладалися такі 

завдання:  

- формувати в підлітків відповідальне ставлення до власного 

здоров’я;  
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-  підвищити рівень інформованості неповнолітніх щодо проблем, 

пов’язаних з ВІЛ/СНІДом, гепатитами, туберкульозом, ІПСШ, уживанням 

психоактивних речовин, а також щодо засобів контрацепції; 

- формувати в підлітків толерантне ставлення до ВІЛ-позитивних 

людей; 

- надати достовірну інформацію про особливості обстеження на 

ВІЛ/СНІД, гепатит, туберкульоз та ІПСШ; 

- навчити способів запобігання зараженню небезпечними хворобами; 

- сформувати свідоме уявлення в дітей про любов і сексуальні 

стосунки між чоловіком та жінкою. 

Отже, за змістом завдання мали медичний, педагогічний, соціальний та 

юридичний характер. 

Під час проведення занять за темами „Профілактика суспільно 

небезпечних хвороб: ВІЛ-інфекція, туберкульоз, гепатити А, В, С” та „Інфекції, 

які передаються ставним шляхом та контрацепція” фахівці розповідали про 

захворювання, перші ознаки та симптоми, шляхи передачі та правила, яких слід 

дотримуватися, щоб захистити себе від інфікування. 

Оскільки вживання алкоголю або/та наркотичних речовин для більшості з 

неповнолітніх (як було виявлено під час діагностики) є нормою, то важливо 

було провести заняття „Небезпека вживання психоактивних речовин”, під час 

якого фахівці мотивували неповнолітніх до зменшення частоти або повної 

відмови вживання ПАР. 

Основною метою проведення заняття на тему: „Захисти себе – обирай 

контрацепцію” було ознайомити неповнолітніх із засобами контрацепції. У 

результаті опитування фахівці виявили, що із засобів контрацепції діти знають 

тільки презервативи, пігулки та перерваний статевий контакт (що не належить 

до засобів). При цьому більшість з неповнолітніх певну інформацію дізнаються 

від друзів або із засобів масової інформації, оскільки батьки на цю тему 

говорять огульно або зовсім не розповідають. Виявлено, що більшість з тих 

дітей, які мають статевий досвід, не використовують засобів контрацепції через 
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відсутність грошей на придбання, довіру до партнера або відсутність навичок 

використання. У зв’язку з цим у процесі тренінгового заняття важливо було 

донести до дітей інформацію про те, які існують засоби контрацепції, 

особливості їх використання, важливість та необхідність застосування 

контрацепції та дотримування безпечної сексуальної поведінки, крім того, 

переконати неповнолітніх, які ще не мали сексуальний досвід, у перевазі 

пізнішого початку статевого життя. 

Обираючи теми соціально-психологічних тренінгових занять до модуля 

№ 3 „Побудова позитивної життєвої перспективи”, фахівці центрів намагалися 

побудувати роботу з неповнолітніми так, щоб охопити проблеми, які їх 

турбують відповідно до їхнього віку та потреб. Зважаючи на те, що 

неповнолітні, які опинилися в СЖО, часто піддаються дискримінації через 

фінансовий стан або асоціальний спосіб життя батьків, було обрано тему 

тренінгу „Стигма та дискримінація”, метою якого було зниження стигматизації 

та дискримінації серед підлітків, навчання толерантного ставлення до людей. 

Завданням фахівця було донести до дітей думку про те, що всі люди є різними 

та унікальними, тому не можна судити людину та навішувати на неї „ярлик” 

через її зовнішній вигляд, сім’ю (яка веде асоціальний спосіб життя), фінансове 

становище, місце народження, віросповідання тощо. 

Через виявлення в більшості неповнолітніх проблеми з самооцінкою, при 

цьому вони невпевнені у власних силах та насторожено ставляться до людей, з 

метою формування позитивного ставлення підлітка до себе та збільшення його 

потенціалу як особистості було впроваджено тренінгове заняття на тему „Мій 

вибір”. Під час заняття діти обговорювали такі питання: „Що таке мрія та мета? 

Що необхідно роботи для досягнення мети? Чим відрізняється успішна людина 

від неуспішної?” Надалі дітям пропонували виконати завдання, у якому 

необхідно було поміркувати над тим, яким вони бачать своє життя через 1 рік, 3 

роки та 10 років і що необхідно зробити для досягнення омріяного 

майбутнього. Своєю чергою, фахівці допомагали дітям визначити їхні сильні 

сторони (ресурси) та бар’єри, що заважають досягнути поставленої мети, а 
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також вчили їх вірити в себе та власні сили. Для цього в процесі виконання 

завдань фахівці підбадьорювали, хвалили та мотивували дітей. 

Під час проведення занять з третього модуля фахівці акцентували увагу 

неповнолітніх на тому, що на шляху до мети дуже часто постають перешкоди, 

проте саме вони допомагають у досягненні мети. Припускаючись помилки, 

особистість може зупинитися, але саме на помилках та невдачах потрібно 

вчитися та шукати нові виходи з проблемних ситуацій – це і є суб’єктний 

досвід, який людина набуває в процесі життєдіяльності. Невдачі бувають у 

кожного, і лише від особистості залежить, чи зупинитись на шляху до 

досягнення результату, чи йти вперед до мети. 

Оскільки в контексті дослідження розглядаємо дитину як суб’єкта власної 

життєдіяльності, який ставить цілі, планує майбутнє, знає, чого хоче досягти, 

протистоїть чужому тиску, обстоює власну позицію, бере участь у суспільно 

корисній діяльності та організовує діяльність інших особистостей, то 

доцільним було впровадження четвертого модуля „Лідерство та активна 

життєва позиція” [125]. Цей модуль спрямовано на розкриття особистісного 

потенціалу неповнолітніх, усвідомлення й прояв власних сильних сторін, 

формування уявлень про лідерство, розвиток здатності до цілепокладання, 

виконання лідерських ролей, групової взаємодії; сприяння розумінню лідерства 

як складника життєвого самовизначення особистості. Під час занять фахівці 

допомагали неповнолітнім визначити те, хто такий є лідер; кого можемо 

назвати лідером; якими є якості, ознаки та функції лідера; чинники, що 

впливають на формування лідерських якостей. Неповнолітні мали можливість 

під час занять виконувати лідерські функції, відпрацювати вміння працювати в 

групі, проектувати свою діяльність та виробляти програму дій. По завершенні 

модуля неповнолітні отримали від фахівців практичні поради щодо того, як 

розвинути в собі лідерські якості та зростити лідера. 

Отже, проведення профілактичних та соціально-психологічних 

тренінгових занять сприяло формуванню соціальної суб’єктності, зміні моделі 

поведінки, навчання прийняття рішень, розподілу проблем, міжособистісному 
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та конструктивному спілкуванню, ефективній організації діяльності та 

самопізнанню. 

Неповнолітні, які опинилися в СЖО, у зв’язку з особливостями ведення 

способу життя, часто відчувають стрес та емоційну напругу. Ураховуючи це, 

четвертим напрямом діяльності під час упровадження консультативно-

навчального етапу змістово-технологічного блоку обрано емоційну підтримку 

неповнолітніх.  

У процесі консультування фахівці центрів постійно підтримували та 

мотивували дітей на проходження програми соціально-педагогічного 

супроводу та подолання кризи. Проте особливу функцію в реалізації цього 

завдання виконували психологи. Оскільки в процесі індивідуальної роботи з 

дітьми вони: здійснювали діагностику емоційного стану та корегували його; 

надавали адресну допомогу в період кризових станів, зорієнтовану на 

забезпечення розуміння неповнолітніми сутності ситуації, що виникла, для 

прийняття рішення щодо її подолання; допомагали дітям усвідомити власну 

цінність та унікальність, реалізовувати свої здібності та сприяли зміні моделі 

поведінки з ризикованої на більш безпечну.  

Психологами було проведено психологічні тренінги, які сприяли корекції 

особистісних якостей, формуванню впевненості в собі та вмінню виходити зі 

стресових ситуацій, набуттю особистістю більш компетентного способу 

поведінки при виконанні певних соціальних ролей. 

Важливим напрямом діяльності фахівців центрів під час упровадження 

консультативно-навчального етапу була робота з батьками дітей. Оскільки саме 

батьки могли підтримати неповнолітніх у намірах зміни життєвої ситуації, 

моделі поведінки (перетворитися з об’єкта життєдіяльності на активний 

суб’єкт) та подолання СЖО. Так, однією з форм роботи з батьками було 

проведення занять у батьківському клубі „Школа відповідального батьківства”. 

Клуб було організовано з метою підвищення виховного потенціалу сім’ї, що 

конкретизувалася такими завданнями:  
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- надати кваліфіковану консультативну та практичну допомогу батькам з 

проблем виховання й розвитку дитини; 

- підвищувати педагогічну культуру батьків; 

- активізувати й збагатити виховні вміння батьків, підтримувати їх 

упевненість у власних педагогічних можливостях;  

- сприяти встановленню довірливих взаємин між батьками та фахівцями 

центру. 

До роботи батьківського клубу залучено батьків неповнолітніх, які 

відвідують центри, та фахівців з різних установ: закладів охорони здоров’я, 

служби у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї дітей і молоді та 

інших організацій-партнерів. Тематичні зустрічі проводилися на теми: „Стиль 

спілкування в сім’ї як чинник формування особистості дитини”, „Вікові 

особливості розвитку дитини, поняття про кризи та стабільні періоди”, 

„Відповідальність батьків за невиконання або неналежне виконання 

батьківських обов’язків”, „Соціальна допомога сім’ям, що опинилися в СЖО”, 

„Діти та війна: особливості патріотичного виховання підлітків у період 

проведення АТО в країні”, „Роль сім’ї у статевому вихованні підлітків та 

профілактика ризикованої поведінки”, „Роль батьків у збереженні та зміцненні 

здоров’я дітей”, „Дитина та закон: що потрібно знати батькам”. Проведення 

таких занять було різним за тематикою, проте були загальні для них завдання: 

поглиблення знань батьків про особливості підліткового віку; розширення 

можливостей батьків для розуміння своєї дитини; визначення власного стилю 

батьківського виховання; сприяння подоланню розбіжностей між батьками і 

дітьми та усвідомлення конструктивних і деструктивних моделей взаємодії. 

У деяких випадках, коли ситуація в сім’ях була дуже складною через 

непорозуміння між батьками і дітьми та потребувала термінового втручання 

спеціалістів, соціальні працівники застосовували такий метод роботи, як 

сімейно-групові конференції (СГК) [235]. Відзначимо, що цей метод роботи з 

сім’єю є сучасною міжнародною практикою підтримки сім’ї, яка опинилася в 
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СЖО, та успішно використовується в багатьох країнах і має велику практичну 

значущість.  

Сімейна групова конференція – це організована зустріч усіх членів сім’ї 

(дитина, батьки, друзі, родичі) та фахівців, які працюють з сім’єю, з метою 

обговорення проблеми та пошуку шляхів її вирішення. Цей метод 

застосовується в різних кризових ситуаціях: конфлікти в сім’ї або в 

навчальному закладі, відсутність взаєморозуміння між батьками і дітьми, 

вживання психоактивних речовин, підліткова злочинність, дромоманія тощо. 

Організовуючи та проводячи СГК, фахівець центру виступав у ролі 

незалежного ведучого, тобто спеціаліста, який організовує та проводить 

конференцію, що передбачає три етапи: 

1) підготовчий етап конференції – зустріч фахівця з сім’єю (батьки та 

дитина) і фахівцями (які співпрацюють з сім’єю та є суб’єктами впливу) з 

метою обговорення організації і процедури проведення заходу;  

2) етап проведення конференції, що передбачав: а) знайомство, 

обговорення й прийняття загальних правил, оголошення проблеми; б) обмін 

інформацією, під час якого кожний із фахівців визначав ресурси сім’ї; 

завдання, які потрібно вирішити в контексті зазначеної проблеми; мінімальні 

вимоги, які сім’я обов’язкова має включити в план з вирішення проблеми; а 

також висували свої пропозиції щодо покращення ситуації; в) індивідуальний 

час (період, коли ведучий та спеціалісти залишають конференцію на той час, 

доки сім’я не складе власний план з вирішення ситуації, з урахуванням 

рекомендацій спеціалістів); г) презентація складеного сім’єю плану 

спеціалістам, під час якої відбувалось обговорення й затвердження плану всіма 

учасниками конференції, що передбачало, у разі невиконання плану, 

накладання на сім’ю визначеного нею ж „покарання”; 

3) етап моніторингу виконання плану: через певний час (1 – 1,5 місяці) 

ведучий СГК призначав зустріч з сім’єю з метою перевірки впровадження та 

реалізації пунктів плану.  
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Провівши СГК, переконалися, що цей метод є ефективним за умови, що є 

визнання й усвідомлення батьками реально наявної проблеми та існує бажання 

й потреба в її розв’язанні, налаштованість батьків на співпрацю з дитиною.  

Отже, з метою профілактики сімейного неблагополуччя та соціальної 

реабілітації сімей, які опинилися у (СЖО), через навчання сім’ї справлятися з 

власними проблемами, необхідно надати їй можливість самостійно 

пропонувати шляхи вирішення. СГК у цьому випадку постає як інноваційний 

метод прийняття рішень, заснований на використанні власних сил і 

можливостей самої сім’ї, принципі розвитку навичок самостійного подолання 

важких життєвих ситуацій. 

Таким чином, по завершенні консультативно-навчального етапу 

встановлено продуктивні взаємини з неповнолітніми, засновані на взаємній 

довірі. Процес був неперервним, інтенсивним, відповідно до цілей та завдань, 

визначених на діагностико-прогностичному етапі змістовно-технологічного 

блоку. На цьому етапі фахівці центрів продовжували мотивувати неповнолітніх 

до змін, реалізації плану та досягнення успіху, намагалися створити для 

неповнолітніх підтримувальне середовище з рідних та фахівців, які 

співпрацюють з ними, з метою максимальної активізації здібностей та 

внутрішніх ресурсів дітей, щоб вони відчули себе активними суб’єктами в 

цьому процесі.  

Під час реалізації активно-діяльнісного етапу соціально-педагогічного 

супроводу змістовно-технологічного блоку впроваджувалися активні методи 

діяльності, які сприяли тому, щоб неповнолітній проявляв свою суб’єктну 

позицію щодо не тільки до себе, а й інших людей.  

У процесі реалізації цього етапу з метою організації практичного 

засвоєння навичок безпечної життєдіяльності застосовано інтерактивні 

профілактичні методи: ігри „Від знання до безпеки”, „Фотофішка”, „Володар 

кілець”, „Маршрут безпеки”, форум-театр та квест.  

Так, гра „Від знання до безпеки”, розроблена Полтавським обласним 

благодійним фондом „Громадське здоров’я”, метою якої є попередження таких 
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соціально-негативних явищ, як ВІЛ/СНІД, туберкульоз, інфекції, що 

передаються статевим шляхом, та наркозалежність серед підлітків, передбачала 

розподіл неповнолітніх на пари і пропонування їм розгадати певне слово або 

словосполучення (яке загадується), що були поділені на блоки: загальні поняття 

(базові цінності та головні поняття, які входять у світогляд та соціальне 

оточення підлітка); соціально актуальні хвороби (назви, симптоми); 

профілактика (заходи, засоби, навички та поняття, пов’язані з попередженням 

соціально негативних явищ та хвороб). За правильні відповіді неповнолітні 

отримували бали та могли переміщуватися по ігровому полю вперед, 

неправильні відповіді фіксувалися. По завершенні гри підраховувалась 

кількість набраних балів кожної з пари і визначався переможець.  

Ця гра мала велику популярність серед дітей, оскільки почуття азарту 

стимулювало їх виконати всі завдання та закінчити гру, а також дуже часто 

вони її використовували без участі фахівців. Важливим моментом по 

завершенні гри було озвучення тих слів та словосполучень, з якими діти не 

справились, і пояснення їх значення через роз’яснювання та надання актуальної 

інформації щодо соціально негативних явищ, їх причин, проявів та 

профілактики.  

У рамках проекту Всеукраїнського громадського центру „Волонтер” 

розроблено ігри „Фотофішка” та „Володар кілець”, спрямовані на профілактику 

ВІЛ/СНІД та ризикованої поведінки серед неповнолітніх. З метою підвищення 

рівня поінформованості учасників з питань здоров’я, наслідків ризикованої 

поведінки, проблеми ВІЛ-інфікування, обговорення актуальних питань, 

пов’язаних з практикуванням ризикованої поведінки, фахівці в роботі з дітьми 

застосовували гру „Фотофішка”. У процесі гри діти самі визначили сюжет 

карток та розвиток подій, що, своєю чергою, сприяло прояву творчості 

неповнолітніх, демонстрації їхніх позицій та можливих перспектив розвитку. 

Важливо, що в процесі виконання завдань діти обмінювалися своїми думками, 

вчилися чути інших учасників та домовлятися. 
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Використання гри „Володар Кілець” у роботі з дітьми спрямоване на 

підвищення рівня їхніх знань, уявлень та розуміння щодо проблем, пов’язаних з 

ВІЛ/СНІДом, ризикованою у зв’язку з ВІЛ-інфекції поведінкою. По завершенні 

гри фахівці визначали ті питання, з якими виникли ускладнення в дітей, 

надавали їм правильні відповіді та розширену інформацію щодо хвороби 

ВІЛ/СНІД, а також розповідали неповнолітнім про те, де можна пройти 

обстеження на ВІЛ. 

Застосування такого інтерактивного методу роботи, як форум-театр, є 

актуальним серед дітей, які опинилися в СЖО, оскільки він полягає в пошуку 

відповідно до обраної теми шляхів вирішення виходу зі складної ситуації. 

Зазвичай сюжети для форум-театру підбиралися такі, що часто трапляються в 

житті: проблеми в сім’ї, конфлікти поколінь, ведення асоціального способу 

життя, вживання психоактивних речовин та алкоголю, небезпечна сексуальна 

поведінка, конфлікти між людьми різних національностей або релігій тощо. 

Форум-театр починався з того, що модератор разом із групою дітей 

готували коротку виставу відповідно до обраної теми, але в кульмінаційний 

момент, коли необхідно було зробити вибір, вирішити конфліктну ситуацію, 

протистояти приниженню або дискримінації тощо – вона зупинялась. Після 

першого перегляду глядацька аудиторія (інші діти, які не брали участі в грі) 

починала обговорювати те, що вони побачили, та пропонували варіанти 

вирішення ситуації. Потім відбувається ще кілька переглядів вистави, де 

глядачі мають можливість в будь-який момент сказати „стоп” і замінити когось 

із гравців на сцені, таким чином своїм прикладом створюючи нову модель 

поведінки, а це важливо для процесу формування соціальної суб’єктності, 

оскільки під час гри діти мають можливість стати активними суб’єктами у 

вирішенні ситуації, проявляючи суб’єктність. 

Отже, застосування такого інтерактивного методу, як форум-театр у 

роботі з неповнолітніми, сприяло тому, що діти розробляли алгоритм дій або 

шукали шляхи вирішення, програвали та „проживали” складну життєву 
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ситуацію, створивши модель успішної поведінки та отримуючи безцінний 

досвід, що стане підґрунтям у власному житті. 

Інтерактивна гра „Маршрут безпеки” [88], розроблена Німецькою 

Федеральною агенцією просвіти в галузі охорони здоров’я у співпраці з 

Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ), використана з 

метою профілактики ВІЛ-інфекції, інфекцій, що передаються статевим шляхом, 

небажаної вагітності, і сприяла формуванню а дітей толерантного ставлення до 

людей, які живуть з ВІЛ. Цю мету було конкретизовано в таких завданнях: 

розширити, структурувати та закріпити усвідомлений дітьми матеріал щодо 

ВІЛ/СНІД та ІПСШ; сприяти розвитку в них навичок прийняття самостійних 

рішень і толерантності до людей з ВІЛ. 

Для участі в гру було набрано п’ять команд з 5 – 7 осіб, які мали виконати 

за певний час завдання на кожній із запропонованих станцій: 1) Шляхи передачі 

ВІЛ; 2) ВІЛ/СНІД: запитання і відповіді; 3) Поруч із тобою; 4) Захист від ВІЛ, 

ІПСШ та засоби контрацепції; 5) Твоє життя – твій вибір. Обрані теми на 

станціях допомагали неповнолітнім пов’язати власні життєві ситуації з ризиком 

інфікування ВІЛ та ІПСШ. 

У процесі просування за „Маршрутом безпеки” команди проявили свої 

здібності в прийнятті самостійних рішень, уміння розвитку власних 

поведінкових стратегій, а також демонстрували необхідні знання щодо 

профілактики ВІЛ/СНІДу, знання про репродуктивне здоров’я та здоровий 

спосіб життя загалом. Завдяки дискусіям, які виникали під час виконання 

завдань, діти ділилися своїми знаннями, а також вчилися пов’язувати свої 

ризики із можливими наслідками ризикованої поведінки.  

Ще одним активним методом роботи з неповнолітніми на активно-

діяльнісному етапі змістовно-процесуального блоку було проведення 

профілактичного квесту „Я обираю здорове майбутнє”, розроблений фахівцями 

ЦДП „Компас” [90]. Для участі в цьому заході було набрано п’ять команд 

учасників, які, виконуючи завдання на певних станціях, демонстрували свої 
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знання з питань здоров’я та профілактики соціально небезпечних захворювань, 

юридичних аспектів і свою фізичну підготовку.  

Учасники квесту розгадували кросворд щодо соціально небезпечних 

хвороб, відповідали на непрості правові та медичні питання, малювали плакат у 

майбутнє з тематики безпечної поведінки, а також на спортивній станції 

піднімали гирі, гантелі, присідали та віджималися. Азарт і темп гри захоплював 

дітей, а по завершенні кожній команді на фініші необхідно було відгадати 

загадку, що веде до конверту з частиною слогану, який необхідно було зібрати 

всім учасники гри. Позитивним було те, що захід проведено за участі 

партнерських організацій, які оцінювали якість виконання завдань 

неповнолітніми, ставили бали, а також підготували подарунки та дипломи для 

дітей. Своєю чергою, діти змогли відчути зацікавленість з боку представників 

служб їхньою долею.  

Отже, гра як інтерактивний метод роботи з неповнолітніми допомагала 

неповнолітнім не тільки продемонструвати свої знання, але й набути нових та 

застосувати їх під час виконань завдань. У процесі гри діти вчилися проявляти 

наполегливість, домовлятися, знаходити друзів, установлювати контакти, 

підтримувати стосунки, протидіяти негативному тиску, освоювати прийнятні з 

погляду соціальних норм способи вираження власних вимог. Так, під час гри 

неповнолітні, проявляючи власні соціальні якості, набуваючи соціальний 

досвід, навчаючись установлювати адекватні взаємини з іншими учасниками, 

вчилися проявляти свою суб’єктну позицію та перетворювалися з пасивних на 

активних членів команди. 

На цьому етапі неповнолітні продовжували активно діяти в напрямі змін, 

тобто закріплювали позитивну модель поведінки, намагалися уникнути 

повернення до старої моделі поведінки та демонстрували власну суб’єктну 

позицію щодо інших особистостей. Оскільки соціальна суб’єктність 

проявляється саме в процесі діяльності, то на цій підставі було визначено, що 

ефективними засобом діяльності з неповнолітнім щодо формування його 

соціальної суб’єктності буде участь у програмі „Рівний – рівному” та активне 
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включення в суспільно корисну діяльність: залучення до волонтерської 

діяльності та до активної участі в заходах, організованих центром.  

Відзначимо, що в суспільно корисній діяльності відбувалося не тільки 

опанування знань, розвиток умінь і навичок, а й соціалізація неповнолітнього 

як особистості. На нашу думку, участь у волонтерській роботі дає можливість 

дітям стати соціально активними людьми, розвинути власні здібності, отримати 

моральне задоволення, відчути власну необхідність, що є дуже важливими 

моментами для неповнолітніх, які знаходяться в СЖО. 

Організовуючи волонтерську діяльність, важливо, щоб праця для 

неповнолітніх була різноманітною, цікавою та посиленою. Оскільки більшість з 

них мають проблеми з самооцінкою, не вірять у власні сили та є 

закомплексованими, то фахівці в процесі діяльності неповнолітніх постійно їх 

підтримували, проявляли до них турботу, акцентували увагу на їхніх 

позитивних якостях.  

Перед початком діяльності дітей проведено для них заняття на тему: „Я – 

ВОЛОНТЕР”, метою якого було донести до неповнолітніх важливість та 

престижність волонтерської діяльності в суспільстві. Тема волонтерської 

діяльності була новою для дітей, оскільки вони ніколи не брали участь у ній та 

не мали чіткого уявлення про волонтерство. Тому надання інформації 

неповнолітнім про цю діяльність, особливості участі у волонтерській діяльності 

та заходи, у яких вони візьмуть участь, було важливою умовою. Під час заняття 

мотивували неповнолітніх брати участь у волонтерській діяльності, оскільки 

інтерес до неї і сформоване бажання є важливою умовою для того, щоб стати 

волонтером. Соціальні працівники намагалися донести до дітей те, що 

волонтерство відкриває безліч можливостей для розвитку та 

самовдосконалення, який сприяє популяризації активної життєвої позиції та 

здорового способу життя. Надалі фахівці обговорювали з дітьми ще одну 

умову, яка є важливою для успішної, продуктивної діяльності та реалізації 

намічених планів – це необхідність залучення інших дітей, які допоможуть у 

реалізації цього процесу. 
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Під час підготовки заходів неповнолітні розповідали своїм друзям про 

них та запрошували до участі. Так, ті, хто зацікавлювалися ідеєю, приходили до 

центру, а фахівці центру мали можливість поширити інформацію про центр та 

про послуги, які можна тут отримати. На основі практичної діяльності в центрі 

зроблено висновок про те, що діти, які приходять за рекомендаціями своїх 

друзів до центру, у більшості випадків залишалися і починали відвідувати його 

вже самостійно та за власним бажанням, що, своєю чергою, розширювало 

доступ до цільової групи та збільшувало кількість дітей, які відвідують центри.  

Звичайно, не всі однаково брали активну участь, і деякі діти не доводили 

до кінця роботу, яку починали, проте основна команда була сформованою, 

відповідно до кожного заходу вона могла змінюватися або набиратися заново.  

Оскільки неповнолітні були абсолютно мобільними, то роботу для них 

пов’язували з поїздками (екскурсії, туристичні походи), виходами для 

проведення вуличних акцій, ігротек, концертів, конкурсів, змагань та інших 

дозвіллєвих заходів, що, своєю чергою, сприяло розвитку культури 

спілкування, налагодженню комунікативних зв’язків з однолітками, 

підвищенню самооцінки та організації їх власного дозвілля.  

Зазначимо, що фахівці центрів ставили перед дітьми посильні завдання 

для них. Так, починаючи з виконання більш легких, переходили до більш 

відповідальних та складних, що допомагало неповнолітнім відчути себе 

активними суб’єктами не тільки власної життєдіяльності, але й інших дітей, 

відчути себе потрібними суспільству. 

З метою проведення заходів на дітей було покладено виконання різних 

завдань, ураховуючи можливості й здібності кожної дитини, за допомогою 

фахівців: написання окремих частин сценарію, запрошення гостів, підготовка 

номерів і конкурсної програми, розробка рекламних плакатів та афіш, підбір 

музикального супроводу, розроблення прикрас та прикрашання центру. 

Так, одним із важливих кроків у підготовці та проведенні заходів було їх 

рекламування. Діти малювали афіші, розробляли рекламні листівки, а фахівці 

на сторінках у соціальних мережах розміщували інформацію про місце й час 
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проведення певного заходу. Такими заходами, котрі організовувалися й 

проводилися разом з дітьми, було: святкування Масляної; День Святого 

Валентина (14 лютого); День сміху (1 квітня); День Перемоги (9 травня); 

Міжнародний день захисту дітей (1 Червня), святкування Halloween; День 

Святого Миколая (19 грудня) та профілактичні заходи: Всеукраїнський день 

боротьби із захворюванням на туберкульоз (24 березня), Всесвітній день 

здоров’я (7 квітня), Всесвітній день боротьби зі СНІДом (1 грудня). 

По завершенні кожного з заходів фахівці робили фотозвіт, який 

розміщувався в центрі та на сторінках в соціальних мережах, де висвітлювалися 

яскраві моменти проведеного заходу, що було корисним для підвищення 

самооцінки дітей та спонукало їх до участі в наступних заходах. 

Отже, участь неповнолітніх у суспільно корисній діяльності 

забезпечувала формування в них цілеспрямованості та активності, а також 

усвідомлення дій і вчинків у різних видах діяльності. При цьому вироблення 

активної життєвої позиції особистості як суб’єкта життєдіяльності та активного 

члена суспільства сприяло тому, що дитина вчилася організувати власний 

життєвий простір, власну діяльність, досягаючи актуальних для її віку цілей.   

Оскільки кожний з волонтерів повинен стати суб’єктом впливу на інших 

підлітків, то тільки лідери-волонтери можуть мотивувати підлітків до участі у 

волонтерській діяльності. Саме під час активних заходів діти мали змогу 

усвідомити свої негативні (які заважають стати лідером) і позитивні риси (які 

сприяють саморозвитку), сформувати впевненість у собі та відповідальність за 

власне життя.  

Досвід роботи із запобігання негативним проявам поведінки серед 

неповнолітніх засвідчує, що одним із найефективніших методів профілактичної 

роботи є навчання однолітків однолітками, тобто застосування методу 

„рівний – рівному”, коли неповнолітній оволодіває знаннями та набуває 

соціального досвіду під час і завдяки спілкуванню з однолітками. Метою 

використання цього методу було підвищення рівня усвідомлення дітьми 

переваг здорового способу життя через просвітницьку та профілактичну 



156 
 

роботу, стимулювання неповнолітніх до самостійного й усвідомленого вибору 

життєвої позиції, формування знань, умінь та навичок ведення здорового 

способу життя. Перевагами використання методу „рівний – рівному” на відміну 

від традиційних методів є те, що неповнолітні як лідери: 

- є ініціаторами профілактичних заходів для однолітків;  

- більше довіряють одне одному;  

- набувають досвіду позитивного впливу на групу дітей, тобто є 

активними суб’єктами; 

- є зразком поведінки для інших дітей, яку вони бажають наслідувати; 

- більше часу спілкуються один з одним; 

- краще розуміють потреби свого оточення. 

Таким чином, використання методу „рівний – рівному” забезпечує 

підготовку неповнолітніх як спеціально підготовлених непрофесійних 

соціальних працівників, які своїм прикладом навчають і мотивують інших 

дітей, які відвідують центр, на ведення здорового способу життя та відмови від 

практикування ризикованої поведінки.  

Отже, під час реалізації активно-діяльнісного етапу змістово-

технологічного блоку соціально-педагогічного супроводу було впроваджено 

активні методи діяльності з неповнолітніми, спрямовані на закріплення їхньої 

суб’єктної позиції, позитивної моделі поведінки та уникнення повернення до 

старої моделі, через залучення дітей до участі в інтерактивних іграх, 

волонтерській діяльності, в організації та проведенні масових, групових свят, 

профілактичних заходів. Під час реалізації цього етапу визначено певні 

правила, завдяки яким ця діяльність буде ефективною: 

- підтримання активності неповнолітнього в діяльності, щоб вона стала 

для нього значущою;  

- залучення дітей до різноманітних видів діяльності: ігрової, навчальної, 

волонтерської, спортивної з метою соціального розвитку неповнолітніх та 

їхньої самореалізації;  
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- мотивування та заохочення дітей, щоб вони відчували задоволення від 

виконання роботи. 

Зазначимо, що в процесі реалізації заходів фахівці намагалися створити 

ситуації, які імітують дійсне життя з усіма його утрудненнями, оскільки це 

допомагає неповнолітньому набути суб’єктного досвіду, що, своєю чергою, 

сприяє розвитку його суб’єктних якостей. 

Наступним етапом змістовно-технологічного блоку був оцінювальний, 

метою якого було проаналізували результати реалізації індивідуальної 

програми соціально-педагогічного супроводу формування соціальної 

суб’єктності неповнолітнього в подоланні СЖО та розробити рекомендації для 

неповнолітнього, щоб уникнути рецидиву. 

У процесі консультацій соціальні працівники разом з психологами 

розробляли рекомендації для дітей з метою підтримки неповнолітнього в 

самостійному житті, а також мотивували дітей – учасників програми 

продовжувати дії з самовдосконалення. Крім того, інформували неповнолітніх 

про можливий зрив та навіювали їм думку про необхідність продовжувати 

розвиток і не втрачати віру в разі, якщо це станеться, та продовжувати йти 

вперед.  

Оскільки важливим було виявлення особистісного ставлення 

неповнолітніх, які пройшли процес реабілітації щодо подолання складних 

життєвих обставин через формування соціальної суб’єктності за розробленою 

експериментальною програмою, проведено таку роботу: 

1) неповнолітні заповнювали „Анкету оцінки роботи програми соціально-

педагогічного супроводу”, у якій відповідали на питання, пов’язані з роботою 

фахівців центру та партнерських організацій, якістю послуг, які отримали діти, 

а також описували конкретні зміни, які відбулися в них завдяки участі в роботі, 

та пропозиції щодо покращення роботи фахівців; 

2) разом з дітьми фахівці визначали, чи всі завдання, які ставилися для 

досягнення мети, були виконані, та чи була досягнута мета (кінцевий результат, 

який прописували в особовій карті); 
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3) пропонували неповнолітнім виконати ще раз методику „Колесо життя” 

для того, щоб визначити, наскільки змінилося їхнє становище в певних сферах 

життя. Отримуючи кращу картину, ніж та, що була на початку роботи, діти 

раділи та розуміти, що вони змогли зробити важливі кроки для покращення 

власного життя. Для того, щоб мотивувати неповнолітніх на майбутні успіхи, 

віддавали їм цей малюнок та давали завдання через певний час виконати це 

завдання ще раз для того, щоб оцінити, як змінюється ситуація в подальшому.  

У разі відсутності питань з боку неповнолітніх і позитивної оцінки 

фахівців, особова справа закривалась з відміткою „код 01” – успішне 

завершення. Надалі фахівці пропонували неповнолітнім продовжувати 

відвідувати центр уже як волонтерам, а також у разі потреби. 

По завершенні реалізації змістово-технологічного блоку переходили до 

впровадження діагностико-результативного блоку розробленого соціально-

педагогічного супроводу формування соціальної суб’єктності неповнолітніх, 

який передбачав проведення діагностики щодо виявлення рівня сформованості 

соціальної суб’єктності неповнолітніх у центрах реабілітації за такими 

методиками: експрес-діагностика соціальних цінностей особистості 

Н. Фетискіна; тест смисложиттєвих орієнтацій (СЖО) Д. Леонтьєва; питальник 

А. Реана „Мотивація успіху і страх невдач”; методика „Стильова саморегуляція 

поведінки людини” В. Моросанової. 

Загалом відзначимо, що на формувальному етапі експериментального 

дослідження в експериментальній групі було впроваджено соціально-

педагогічний супровід формування соціальної суб’єктності неповнолітніх у 

центрах реабілітації. Робота здійснювалася за розробленими взаємопов’язаними 

блоками, відповідно до кожного з яких реалізовувалася передбачена соціально-

педагогічна діяльність.  

У процесі роботи з неповнолітніми налагоджено зв’язок з 

неповнолітніми; з’ясовано рівень усвідомлення дітьми ризиків своєї поведінки 

та надано інформацію про причини й наслідки ризикованої поведінки. Крім 

того, допомагали неповнолітнім скласти перспективний план дій та сприяли 
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розвитку навичок, завдяки яким буде реалізовуватися план; навчали уникати 

ризикованих ситуацій, які призводять до колишнього способу життя та 

підсилювали мотивацію до змін, підбадьорювали й відмічали успіхи.  

Індивідуальна та групова робота, яка проводилась з неповнолітніми, була 

спрямована на:  

- формування впевненості у власних силах дітей, навичок самоконтролю 

й безпечної поведінки;  

- підвищення самооцінки та здатності неповнолітніх формувати здорові й 

мирні стосунки з однолітками, членами сім’ї, громади та уникати ризикованої 

поведінки;  

- розвиток лідерських якостей та ціннісного ставлення до свого здоров’я, 

власної особистості, інших людей та благополуччя.  

Під час упровадження програми соціально-педагогічного супроводу 

формування соціальної суб’єктності в центрах реабілітації неповнолітні мали 

можливість: 1) отримати та засвоїти знання про права та цінності людини; 

негативні соціальні явища та шляхи їх подолання; особливості побудови 

стратегії самореалізації та засобів її досягнення; аспекти ефективної 

комунікації на засадах толерантності та поваги; особливості побудови 

стосунків з іншими людьми; 2) розвивати вміння й навички щодо захисту своїх 

прав, побудови стратегії життя та ефективної комунікації, попередження 

конфліктних ситуацій та безпечної життєдіяльності.  

Отже, у результаті спеціально організованої цілеспрямованої роботи в 

центрах реабілітації неповнолітні у СЖО, які брали участь у програмі 

соціально-педагогічного супроводу, почали швидше зав’язувати довірливі 

стосунки з однолітками, легше спілкуватися і взаємодіяти з іншими, краще 

розуміти власні потреби, відповідально ставитися до того, що і як вони 

роблять, засвоювати правила поведінки, самостверджуватися серед однолітків і 

дорослих. Отже, у процесі реалізації соціально-педагогічного супроводу 

формування соціальної суб’єктності неповнолітніх, які опинилися у СЖО, 
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неповнолітні ставали суб’єктами, проявляючи свою суб’єктну позицію щодо не 

тільки до себе, а й інших людей. 

 

2.3 Аналіз результатів експериментальної роботи 

 

З метою підтвердження результативності обґрунтованого й 

упровадженого соціально-педагогічного супроводу формування соціальної 

суб’єктності неповнолітніх у центрах реабілітації проведено контрольний 

експеримент. Основне завдання контрольного етапу полягало у виявленні змін 

у рівнях соціальної суб’єктності неповнолітніх в експериментальній та 

контрольній групах, а також порівняння результатів констатувального та 

контрольного етапів соціально-педагогічного експерименту. 

Діагностика рівня сформованості соціальної суб’єктності неповнолітніх 

проводилася за обґрунтованими критеріями та показниками до й після 

формувального етапу експерименту в експериментальній групі. Порівняння 

кількісних показників відбулося за визначеними критеріями після повторного 

проведення діагностики за обраними методиками. 

У процесі дослідження встановлено, що до проведення формувального 

етапу експерименту за всіма визначеними показниками експериментальна та 

контрольна група виявили майже тотожні результати щодо рівнів 

сформованості соціальної суб’єктності неповнолітніх, які висвітлили 

переважно індивідуальний та груповий рівні. 

Під час проведення дослідження за показником „виявлення соціальних 

цінностей”, з метою визначення особистісних, професійних і соціально-

психологічних орієнтацій була використана експрес-діагностика соціальних 

цінностей особистості Н. Фетискіна. У таблиці 2.8 наведено отримані 

результати з виявлення цінностей неповнолітніх. 

Аналізуючи дані експериментального дослідження після впровадження 

формувального етапу експерименту, доходимо висновку, що показники КГ за 

низьким рівнем є статистично вищими, ніж в ЕГ. Пріоритети під час розподілу 
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цінностей для дітей із ЕГ змінилися, а в КГ залишилися майже незмінними. 

Так, для більшої кількості неповнолітніх ЕГ найбільшою цінністю стали 

соціальні, професійні та сімейні цінності, які є пріоритетними для соціальної 

суб’єктності, тоді як фінансові цінності стали менш важливими. Такі зміни 

пояснюємо тим, що неповнолітні ЕГ під час формувального етапу брали 

активну участь у суспільно корисній діяльності, організації та проведенні 

заходів і мали можливість реалізувати себе в цій діяльності, що забезпечило 

значні зміни за шкалою суспільних цінностей. Під час бесіди з дітьми, 

аналізуючи отримані результати за шкалою „інтелектуальні цінності”, 

визначили, що більша кількість неповнолітніх ЕГ розуміють, що для 

досягнення успіху в житті, необхідно добре вчитися, постійно саморозвиватися 

та займати активну суб’єктну позицію.  

Таблиця 2.8 

Результати виявлення цінностей неповнолітніх на констатувальному та 

контрольному етапах експерименту (у %) 

 

Шкали 
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професійні 4,0 4,4 24,0 25,2 72,0 70,4 3,2 10,0 22,8 42,4 76,0 47,6 

фінансові 5,2 4,4 26,8 26,0 68,0 69,6 5,6 4,0 27,6 30,4 66,8 55,6 

соціальні 4,0 5,2 22,4 24,4 73,6 70,4 4,0 12,0 21,2 40,8 74,4 47,2 

сімейні 3,2 3,6 21,2 22,8 75,6 73,6 2,8 11,2 22,0 40,0 75,2 48,8 

суспільні 2,0 2,4 20,4 20,8 76,6 69,6 2,4 7,6 19,6 37,2 78,0 55,2 

фізичні 1,6 2,0 21,2 21,6 77,2 76,4 1,2 7,6 20,8 30,8 78,0 51,6 

інтелектуальні 2,0 2,4 20,8 22,0 77,2 75,6 2,0 9,6 21,2 33,0 76,4 57,4 

 

З метою виявлення динаміки змін у мотиваційній сфері неповнолітніх, 

визначення ступеня сформованості мотивації до досягнення успіху в них 

застосовано опитувальник „Мотивація успіху і страх невдач” А. Реана. 

Отримані результати представлено в таблиці 2.9. 
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Аналіз наведених даних підтверджує, що кількість неповнолітніх, які 

виявили високий рівень мотивації до досягнення успіху, збільшилась в 

експериментальній групі на 12,4%, тоді як у контрольній – лише на 1,2%, що 

свідчить про позитивні зрушення в дітей ЕГ щодо сформованості позитивної 

мотивації на успіх. Значні позитивні зміни (на 20,4%) відбулися в ЕГ на 

середньому рівні мотивації, які відображають тенденцію мотивації на успіх, на 

низькому рівні показник в експериментальній групі зменшився на 32,8% , а в 

контрольній групі на 4%, що свідчить про те, що неповнолітніх в ЕГ, які були 

націлені на невдачу, стало значно менше. Такі зміни пояснюємо 

застосовуванням під час занять методу „консультування, зорієнтоване на 

вирішення”, методики „колесо життя”, „чудове питання” та „техніка шкальних 

оцінок”. Оскільки впровадження цих методів роботи допомагає неповнолітнім 

зруйнувати внутрішню невіру у власні сили та повірити в можливість зміни 

майбутнього, сфокусувати їхню увагу на шляхах вирішення проблеми, сильних 

сторонах, їхніх надіях та ресурсах, які допомагають у подоланні кризи та зміні 

моделі поведінки. 

Таблиця 2.9  

Результати виявлення рівня мотивації на досягнення успіху 

неповнолітніми на констатувальному та контрольному етапах 

експерименту (у %) 

 

Рівні 

КГ ЕГ 

конст. 

етап 

контр. 

етап 

конст. 

етап 

контр. 

етап 

Високий (мотивація на успіх) 2,0 3,2 2,8 15,2 

Середній (мотиваційний полюс 

яскраво не проявляється) 
24,4 27,2 25,6 46,0 

Низький (мотивація на невдачу) 73,6 69,6 71,6 38,8 

 

Під час експериментального дослідження за критерієм якостей 

особистості за методикою В. Моросанової „Стильова саморегуляція поведінки 
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людини” виявлено статистично значущі відмінності між КГ та ЕГ, результати 

яких наведено в таблиці 2.10.  

В експериментальній групі відбулися статистично значущі зрушення в 

неповнолітніх за високим та середнім рівнями, ніж у контрольній групі. Це 

виявляється в тому, що неповнолітні з ЕГ мають здатність до саморегуляції 

поведінки, під час виконання завдань демонстрували ініціативність, активність, 

відповідальність та самостійність; почали будувати цілі на майбутнє; планувати 

власну діяльність та оцінювати її результати; у процесі діяльності стали більш 

гнучкими, що виявлялось у тому, що в непередбачуваних змінах обставин 

швидко знаходили нові рішення та адекватно реагували на ситуації.  

Таблиця 2.10 

Рівень сформованості соціальної суб’єктності неповнолітніх за 

критерієм якостей особистості на констатувальному та контрольному 

етапах експерименту (у % ) 

  

Шкали 

 

КГ (245 осіб) ЕГ (248 осіб) 
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Планування 

 
1,6 2,0 20,4 21,6 78,0 76,4 2,0 9,7 21,6 36,0 76,4 54,3 

Моделювання 

 
1,2 1,6 18,8 19,2 80,0 79,2 1,6 10,0 19,2 30,0 79,2 60,0 

Програмування 

 
0,8 0,8 20,0 21,2 79,2 78,0 1,2 9,3 18,8 29,6 80,0 59,1 

Оцінка 

результатів 
1,6 2,0 19,2 21,2 79,2 76,8 2,0 8,9 20,0 33,2 78,0 57,9 

Гнучкість 

 
1,2 2,0 18,4 18,8 80,4 79,2 1,2 10,9 19,2 30,4 79,6 58,7 

Самостійність 

 
2,4 2,8 21,2 23,6 76,4 73,6 2,0 14,1 22,0 34,8 76,0 51,1 

Загальний 

рівень 

саморегуляції 

1,6 2,4 19,6 20,8 78,8 76,8 2,4 12,1 20,0 32,0 77,6 55,9 
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Низькі показники за визначеними шкалами в ЕГ та КГ свідчать про те, що 

неповнолітні не мають бажання проявляти цілеспрямованість, ініціативність, 

соціальну активність, відповідальність й самостійність на високому рівні, а 

також планувати свою діяльність, а живуть переважно сьогоднішнім днем. Це 

пов’язано з невмінням долати труднощі, складними взаєминами з соціальним 

оточенням, веденням асоціального способу життя тощо. Разом з тим низькі 

показники за визначеними шкалами свідчать про те, що існує потреба в 

подальшому розвитку навичок свідомої саморегуляції поведінки серед 

неповнолітніх, з метою зменшення залежності від впливу безпосереднього 

середовища та ситуації. Оскільки, чим вищим є загальний рівень усвідомленої 

саморегуляції, тим легше неповнолітній опановує новий вид активності, 

впевненіше почувається в незнайомих ситуаціях, а отже, стабільнішими є його 

успіхи в процесі життєдіяльності.   

Позитивну динаміку за критерієм якостей особистості в експериментальній 

групі можна пояснити впровадженням консультативно-навчального етапу 

соціально-педагогічного супроводу формування соціальної суб’єктності 

неповнолітніх, який реалізовувався в таких напрямах, як консультування 

(інформування), допомога в інформаційному виборі, навчання позитивних 

моделей, емоційна підтримка та робота з батьками неповнолітніх. 

Оцінювання результатів експериментального дослідження за когнітивно-

поведінковим критерієм відбувалося за методикою „Смисложиттєві орієнтації” 

Д. Леонтьєва. 

При аналізі змін у соціальній суб’єктності за когнітивно-поведінковим 

критерієм зафіксовано статистично значущі відмінності в показниках груп (див. 

табл. 2.11).  

На контрольному етапі дослідження кількість дітей обох груп на 

низькому рівні зменшилася, проте цей процес динамічніше відбувався в ЕГ, у 

якій відбувся перехід кількості дітей з низького рівня на середній та вищий. 

Отриману позитивну динаміку за когнітивно-поведінковим критерієм можна 
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пояснити впровадженням активно-діяльнісного етапу соціально-педагогічного 

супроводу формування соціальної суб’єктності неповнолітніх.  

Таблиця 2.11 

Рівень сформованості соціальної суб’єктності неповнолітніх за когнітивно-

поведінковим критерієм на констатувальному та контрольному етапах 

експерименту (у %)  

 

 

 

Шкали 

 

КГ ЕГ 

високий середній низький високий середній низький 
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о
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Мета в житті 2,0 3,2 20,0 22,0 78,0 74,8 2,8 12,4 23,2 46,0 74,0 41,6 

Процес  життя 2,4 3,2 20,8 23,2 76,8 73,6 2,0 14,0 21,6 42,0 76,4 44,0 

Результативність 

життя 
1,6 2,4 18,8 19,6 79,6 78,0 2,4 13,2 18,4 38,4 79,2 48,4 

Локус 

контролю-Я 
1,2 1,6 18,0 18,8 80,8 79,6 1,6 10,4 18,8 38,8 79,6 50,8 

Локус 

контролю-життя 
1,6 2,0 17,2 17,6 81,2 80,4 2,0 10,0 18,0 36,4 80,0 53,6 

Загальний 

показник СЖО 
2,0 2,4 18,8 20,8 79,2 76,8 2,4 13,2 20,0 40,4 77,6 46,4 

 

Оскільки відповідно до когнітивно-поведінкового критерію більшість 

поведінкових проблем таких як: недотримання здорового способу життя, 

порушення норм поведінки є наслідком проблем у навчанні та вихованні, при 

цьому поведінкові реакції є реакцією особистості на проблеми, то важливо було 

допомогти неповнолітнім усвідомити й навчити їх зміні моделі поведінки та 

стимулювати до прояву власної суб’єктної позиції не тільки щодо себе, а й 

щодо інших людей. Саме тому під час реалізації активно-дільнісного етапу 

неповнолітні брали участь у волонтерській діяльності, організації та проведенні 

заходів, а також були застосовані інтерактивні профілактичні методи: ігри „Від 

знання до безпеки”, „Фотофішка”, „Володар кілець”, „Маршрут безпеки”, 
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форум-театр та квест, які сприяли отриманню позитивної динаміки в 

експериментальній групі. Так, учасники ЕГ брали активну участь у процесі 

соціально-педагогічного супроводу та подоланні СЖО, намагалися будувати 

адекватні взаємини із соціальним оточенням, дотримуватись правил поведінки 

та здорового способу життя, брали активну участь у суспільно корисній 

діяльності, допомагали в організації та проведенні заходів. 

З метою визначення рівня соціальної суб’єктності неповнолітніх за 

когнітивно-поведінковим критерієм використовували також емпіричні 

методики, провідними серед яких були спостереження за дітьми та їхньою 

поведінкою, а також інтерв’ювання. Так, під час спостереження за 

неповнолітніми в процесі їхньої діяльності та під час індивідуальних і групових 

занять визначено, що в експериментальній групі емоційний стан серед 

неповнолітніх зазвичай стабільний, але проявляється тривожність у ситуаціях 

невизначеності. У деяких дітей (ЕГ – 39,6%) усе ж спостерігається недооцінка 

себе та своїх можливостей, тому в складних ситуаціях вони бояться проявляти 

ініціативність та активність. Більшість дітей перестали проявляти агресивність 

та конфліктність щодо інших людей (ЕГ – 58,0%). Прохання та доручення 

фахівців виконували, під час індивідуальних і групових занять стали більш 

уважними та сконцентрованими на процесі. На нашу думку, це пов’язано з тим, 

що серед учасників експериментальної групи провадилась систематична 

індивідуальна робота соціальними працівниками, спрямована на мотивування 

неповнолітніх на подолання складних життєвих обставин, налагодження 

соціальних зв’язків та психологами, які здійснювали корекцію емоційного 

стану неповнолітніх, надавали адресну допомогу в період кризових станів, 

допомагали усвідомити власну цінність, унікальність та реалізовувати свої 

здібності. 

У процесі інтерв’ювання неповнолітніх установлено, що в 

експериментальній групі збільшилась кількість дітей, які почали позитивно 

ставитися до суспільно корисної діяльності на 28,8%, а в КГ – 3,2%. На 

запитання „Якщо Вас попросити про допомогу в організації та проведенні 
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заходу, Ви погодитесь одразу або за певних умов?” 50,0% дітей ЕГ та 22,8 % КГ 

дали позитивну відповідь, що свідчить про те, що неповнолітні готові діяти в 

інтересах тієї групи, у якій вони знаходяться та в інтересах суспільства загалом. 

На запитання „У разі невдачі Ви звинувачуватимете інших, візьмете провину на 

себе чи будете намагатись виконувати завдання повторно, щоб досягти 

позитивного результату?” в ЕГ – 44,8% відповіли, що намагатимуться 

виконувати завдання, щоб досягти позитивного результату, а в КГ – 23,2%. 

Така відповідь дітей свідчить про готовність займати активну позицію в 

подоланні СЖО та брати участь у суспільно корисній діяльності, що вдалося 

досягти завдяки участі неповнолітніх у суспільно корисній та волонтерській 

діяльності, підготовці та проведенні акцій, профілактичних заходів, свят під час 

упровадження активно-діяльнісного етапу соціально-педагогічного супроводу 

формування соціальної суб’єктності.   

Отже, узагальнено порівняння результатів щодо сформованості 

соціальної суб’єктності неповнолітніх, які опинилися в СЖО, за всіма 

критеріями, отриманих у групах ЕГ і КГ на констатувальному і контрольному 

етапах соціально-педагогічного експерименту, представлено в таблиці 2.12.  

Таблиця 2.12 

Результати сформованості соціальної суб’єктності неповнолітніх на 

констатувальному та контрольному етапах експерименту  

за мотиваційно-ціннісним, якостей особистості та когнітивно-

поведінковим критеріями (у %) 

Критерії 
Етапи 

експерименту 

Рівні 

Суспільний  Груповий Індивідуальний  

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

Мотиваційно-

ціннісний 

констат. 3,0 3,1 50,5 49,4 46,5 47,5 

контр. 3,5 9,7 51,7 54,0 44,8 36,3 

Якостей 

особистості 

констат. 1,5 1,8 44,6 44,2 53,9 54,4 

контр. 1,9 10,7 45,5 48,7 52,6 40,6 

Когнітивно-

поведінковий 

констат. 1,8 2,2 46,9 44,3 51,3 53,5 

контр. 2,5 12,2 49,1 49,9 48,4 37,9 
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Щодо результатів, наведених у таблиці 2.12, доходимо висновку, що 

приріст у кількості неповнолітніх на суспільному рівні за мотиваційно-

ціннісним критерієм у експериментальній групі склав +6,4%, за критерієм 

якостей особистості +8,8%, за когнітивно-діяльнісним +10,0%, тоді як у 

контрольній групі приріст кількості неповнолітніх становив лише +0,4% за 

всіма критеріями. Більш суттєвими виявилися зміни у сформованості 

соціальної суб’єктності неповнолітніх в експериментальній групі на груповому 

рівні (у середньому + 22,4%), тоді як у контрольній групі приріст неповнолітніх 

становив у середньому +1,2%. 

Отже, аналіз отриманих результатів дозволив констатувати значні 

позитивні зрушення у сформованості соціальної суб’єктності неповнолітніх 

експериментальної групи на суспільному й груповому рівнях за мотиваційно-

ціннісним, якостей особистості та когнітивно-поведінковим критеріями, 

порівняно з даними, отриманими на констатувальному етапі. 

Для визначення вірогідності результатів, одержаних на початку 

експерименту й після нього, складено таблицю 2.13, де показано кількісний 

розподіл неповнолітніх за рівнем сформованості соціальної суб’єктності у 

співвідношенні з показниками констатувального етапу. 

Таблиця 2.13 

Кількісні показники рівнів сформованості соціальної суб’єктності на 

констатувальному та контрольному етапах експерименту (у %) 

 

Рівні 

КГ ЕГ 

конст. 

етап 

контр. 

етап 

конст. 

етап 

контр. 

етап 

Індивідуальний 77,2 75,2 76,8 51,2 

Груповий 20,4 21,6 20,4 36,8 

Суспільний 2,4 2,8 2,8 12,0 

 

Як бачимо, на контрольному етапі дослідження кількість дітей в 

експериментальній групі на низькому рівні зменшилася, оскільки відбувся 
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перехід кількості дітей з індивідуального рівня на груповий та суспільний. 

Приріст у кількості неповнолітніх на груповому рівні в експериментальній 

групі склав +16,4%, це виявляється в тому, що неповнолітні почали брати 

участь у вирішенні ситуації, проте ще не проявляють наполегливості, при 

цьому існує тенденція до мотивації досягнення успіху. Ініціативність, соціальну 

активність та соціальну відповідальність проявляють періодично, при цьому 

суб’єктну позицію частіше проявляють у спеціально створених для цього 

педагогічних ситуаціях, а система соціальних цінностей більше залежить від 

зовнішнього впливу та контролю. Періодично беруть участь у суспільно 

корисній діяльності, самостійно виконують доручення, але слабо розвинуте 

прагнення вносити нове в особисту діяльність та самостійно організовувати 

справи колективу. Неповнолітні почали розуміти, як поводити себе в 

суспільстві, проте іноді ведуть себе некеровано, мають періодичні труднощі у 

взаєминах із соціальним оточенням.  

Приріст у кількості неповнолітніх на суспільному рівні в 

експериментальній групі склав +7,2%, що свідчить про те, що діти мають стійку 

сформовану систему соціальних професійних, сімейних цінностей та мотивацію 

на досягнення успіху; сформовану здатність до самоконтролю та саморегуляції 

власної поведінки, що виявляється в ціннісному ставленні до власної 

особистості та інших, в адекватних взаєминах із соціальним оточенням; при 

цьому такі соціальні якості – цілеспрямованість, ініціативність, соціальна 

активність, соціальна відповідальність – є сформованими; локус контролю – на 

високому рівні. На суспільному рівні неповнолітні демонструють суб’єктну 

поведінку, беруть активну участь у суспільно корисній та волонтерській 

діяльності, допомагають організовувати та проводити заходи, виявляють 

самостійність, що виражається в умінні ставити перед собою цілі та завдання, 

ухвалювати рішення й робити виправданий, обґрунтований вибір способів 

діяльності.  

Для визначення статистичної значущості різниці у сформованості 

соціальної суб’єктності неповнолітніх у центрах реабілітації за визначеними 
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критеріями експериментальної й контрольної груп застосовано методику 

математичної статистики за критерієм Стьюдента, відбиту в таблиці 2.14.  

 Математичні розрахунки надають нам зону значущості в інтервалі Темп > 

3,05 для рівня значущості = 0,05. Як бачимо з таблиці 2.13, усі значення Темп 

для контрольної групи знаходяться в зоні незначущості (Темп < 3,05;). І навпаки, 

усі значення Темп для експериментальних груп знаходяться в зоні значущості 

(Темп > 3,05). 

Таким чином, застосування методів математичної статистики доводить, 

що розподіл складу неповнолітніх контрольної й експериментальної групи за 

мотиваційно-ціннісним, якостей особистості та когнітивно-поведінковими 

критеріями змінився настільки, що є підстави вважати їх суттєво різними. 

Тобто експериментальна робота з неповнолітніми експериментальної групи 

сприяла підвищенню рівня сформованості соціальної суб’єктності. 

Таблиця 2.14 

Результати динаміки критеріїв за критерієм Стьюдента 

 

Критерії Рівні 

Суспільний Груповий Індивідуальний 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

Мотиваційно-

ціннісний 

0,5 5,2 0,8 6,7 1,3 10,8 

Якостей 

особистості 

1,5 12,6 1,8 11,7 2,0 16,1 

Когнітивно-

поведінковий 

2,2 14,7 1,4 12,7 1,6 14,9 

 

Отже, результати експериментальної роботи підтвердили ефективність 

застосування розробленого соціально-педагогічного супроводу формування 

соціальної суб’єктності неповнолітніх, які опинилися в СЖО, та правомірність 

висунутої гіпотези, що рівень сформованості соціальної суб’єктності 

неповнолітніх, які опинилися в складних життєвих обставинах, можна 
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підвищити, якщо запровадити в діяльність центру реабілітації соціально-

педагогічний супровід формування соціальної суб’єктності неповнолітніх. 

 

Висновки до розділу 2 

 

На підставі аналізу результатів експериментального дослідження 

зроблено висновки: 

1. Під час констатувального етапу експерименту отримано результати 

діагностики рівнів сформованості соціальної суб’єктності, які засвідчили, що 

більшість дітей мають індивідуальний та груповий рівень сформованості 

соціальної суб’єктності, що підтверджує доцільність упровадження в центри 

реабілітації розробленого соціально-педагогічного супроводу, який сприяв би 

формуванню та підвищенню рівня соціальної суб’єктності неповнолітніх. 

2. Розроблений соціально-педагогічний супровід формування 

соціальної суб’єктності неповнолітніх реалізовувався відповідно до 

розроблених блоків: цільовий, координаційно-управлінський, змістово-

процесуальний та діагностично-результативний. Відповідно: 

-  до першого блоку було визначено мету соціально-педагогічного 

супроводу формування соціальної суб’єктності, конкретизовану в завданнях, 

що передбачали: підготовку суб’єктів до соціально-педагогічного супроводу 

формування соціальної суб’єктності неповнолітнього; комплексну оцінку 

потреб дитини та вивчення її соціально-психологічних особливостей; розробку 

та впровадження програми соціально-педагогічного супроводу формування 

соціальної суб’єктності в подоланні складних життєвих обставинах; 

- другий блок передбачав створення партнерської мережі з суб’єктів 

діяльності, які надають послуги, допомогу та соціально-педагогічну підтримку 

неповнолітнім, які опинилися в складних життєвих обставинах, та їхньому 

найближчому оточенню: державні (медичні заклади й організації, центри 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, кримінально-виконавча інспекція, 

органи управління та місцевих рад, заклади освіти тощо); недержавні 
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організації (громадські організації та благодійні фонди), які забезпечують 

захист прав і свобод дітей, зокрема, право дітей на безкоштовне отримання 

освіти, медичну допомогу та реалізацію потенціалу, здійснюють соціальну 

підтримку сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, 

сприяють процесу самореалізації неповнолітніх. Для забезпечення стабільності 

та ефективності роботи створеної партнерської мережі на регулярній основі 

проводили робочі зустрічі, круглі столи, семінари та тренінгові заняття, 

спрямовані на узгодження змісту та напрямів діяльності, розробку планів 

спільних заходів, а також інформування та вдосконалення вмінь фахівців щодо 

реалізації програми соціально-педагогічного супроводу формування соціальної 

суб’єктності неповнолітніх, які опинилися у складних життєвих обставинах; 

-  третій блок реалізовувався через упровадження комплексу форм, 

методів, засобів, завдяки яким забезпечувався процес соціально-педагогічного 

супроводу формування соціальної суб’єктності неповнолітніх у подоланні 

СЖО: 1) під час індивідуальних консультацій використовували методики: 

„Колесо життя”, „Чудове питання”, „Техніка шкальних оцінок”, „Дерево 

Життя”; 2) у групову роботу впроваджено курс тренінгових занять „Я 

відповідальний за своє життя!”, що складався з чотирьох модулів: 

„Попередження протиправної поведінки неповнолітніх”, „Здоров’я та 

репродуктивне здоров’я неповнолітнього”, „Побудова позитивної життєвої 

перспективи”, „Лідерство та активна життєва позиція”; 3) волонтерська 

діяльність – організація та проведення акцій, ігротек, концертів, змагань; 

4) інтерактивні ігри – квести, „Маршрут безпеки”, „Фотофішка”, „Володар 

кілець”, „Від знання до безпеки”, форум театр; 5) метод „рівний – рівному”. 

Окремим напрямом діяльності фахівців центрів під час упровадження 

реалізаційного етапу була робота з батьками дітей у форматі проведення занять 

у батьківському клубі „Школа відповідального батьківства” на теми: „Стиль 

спілкування в сім’ї як чинник формування особистості дитини”, „Вікові 

особливості розвитку дитини, поняття про кризи та стабільні періоди”, „Роль 

батьків у збереженні та зміцненні здоров’я дітей”, „Дитина та закон: що 
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потрібно знати батькам” тощо. У випадках, коли ситуація в сім’ях була 

складною через непорозуміння між батьками і дітьми та вимагала термінового 

втручання фахівців, соціальні працівники застосовували такий метод роботи, як 

сімейно-групові конференції; 

- четвертий блок передбачав проведення діагностики щодо виявлення 

рівня сформованості соціальної суб’єктності неповнолітніх за такими 

методиками: експрес-діагностика соціальних цінностей особистості 

Н. Фетискіна; опитувальник А. Реана „Мотивація успіху і страх невдач”; тест 

смисложиттєвих орієнтацій (СЖО) Д. Лєонтьєва; методика „Стильова 

саморегуляція поведінки людини” В. Моросанової. 

Порівнянням результатів діагностики рівнів сформованості соціальної 

суб’єктності експериментальної та контрольної груп на контрольному етапі 

експерименту визначили результативність соціально-педагогічного супроводу 

формування соціальної суб’єктності неповнолітніх у центрах реабілітації, що 

було підтверджено використаними методами математичної статистики 

(використання критерію Стьюдента). 

Матеріали розділу відбито в публікаціях автора [90; 160; 162; 164; 217]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове розв’язання 

проблеми формування соціальної суб’єктності неповнолітніх, які опинилися в 

складних життєвих обставинах, що виявляється в розробці, обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці соціально-педагогічного супроводу цього процесу 

в центрах реабілітації. Проведене дослідження дало можливість сформулювати 

основні висновки: 

1. Проведений аналіз наукової літератури дозволив визначити „соціальну 

суб’єктність” як інтегративну характеристику людини, яка виявляється в її 

ціннісних орієнтаціях, стратегічному життєвому виборі, соціально творчій 

самодіяльності, цілеспрямованій соціальній активності та відповідальності. 

Визначено компоненти соціальної суб’єктності: мотиваційно-ціннісний – 

сформована система соціальних цінностей, наявність мотиву позитивно 

спрямованої діяльності та здатність до ініціації активності; зацікавленість у 

результатах власної діяльності; якостей особистості – ініціативність, 

самостійність, активність, відповідальність, цілеспрямованість, творчість; 

готовність до діяльності щодо реалізації власної стратегії самореалізації; 

когнітивно-поведінковий – здатність до самопізнання, активна діяльність у 

різних сферах життя, саморегуляція поведінки, здатність впливати на інших 

суб’єктів. Схарактеризовано рівні прояву соціальної суб’єктності особистості – 

особистісний, груповий та суспільний – відповідно до визначених компонентів. 

Визначено категорію „неповнолітніх, що опинилися в складних життєвих 

обставинах” як дітей віком від 14 до 18 років, які ведуть загрозливий для 

здоров’я спосіб життя, не виконують відповідних віку соціальних ролей, 

порушують моральні й правові норми, не усвідомлюючи своєї відповідальності, 

тобто неспроможні повною мірою бути суб’єктами власної життєдіяльності та 

не мають необхідних умов для прояву соціальної суб’єктності. Визначено 

особливості неповнолітньої особи, процес формування соціальної суб’єктності 

якої набуває особливої значущості. 
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Соціальну суб’єктність неповнолітніх, які опинилися в складних 

життєвих обставинах, визначено як особистісну характеристику, що передбачає 

наявність знань і позитивного ставлення до норм і цінностей суспільства, 

власного місця й ролі в суспільному житті, позитивного ставлення до власного 

здоров’я, усвідомлення власних проблем і шляхів їх подолання, забезпечує 

готовність особистості до вирішення проблем та виявляється в активно-

позитивній відповідальній поведінці щодо відновлення соціальних зв’язків.  

2. Формування соціальної суб’єктності неповнолітніх визначено як 

спеціально організований цілеспрямований процес активізації суб’єктного 

потенціалу особистості, що забезпечує усвідомлення і прийняття соціальних 

цінностей, визначення цілей і способів діяльності з покращення власної 

життєвої ситуації, формування соціальних якостей (цілеспрямованість, 

самостійність, активність, відповідальність), залучення до активної участі в 

суспільно корисній діяльності з метою здобуття позитивного суб’єктного 

досвіду.  

З’ясовано потенціал центрів реабілітації у формуванні соціальної 

суб’єктності неповнолітніх, що забезпечують тривале (стаціонарне) або денне 

перебування дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, віком від 3 

до 18 років з метою надання їм комплексної професійної (соціальної, 

психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів) допомоги та 

соціальної підтримки.  

3. Теоретично обґрунтовано соціально-педагогічний супровід 

формування соціальної суб’єктності неповнолітнього, який опинився в 

складних життєвих обставинах, як системний, неперервний, комплексний 

процес цілеспрямованої соціально-педагогічної допомоги дитині, спрямований 

на розкриття її індивідуальних особливостей та потенційних можливостей; 

корекцію відхилень у розвитку; забезпечення права самостійно здійснювати 

свій вибір і нести за нього відповідальність. Соціально-педагогічний супровід 

формування соціальної суб’єктності неповнолітніх, які опинилися в складних 

життєвих обставинах, представлено у вигляді моделі, блоками якої є цільовий, 
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координаційно-управлінський, змістово-технологічний (діагностико-

прогностичний, консультативно-навчальний, активно-діяльнісний, 

оцінювальний етапи) та діагностико-результативний. Розкрито особливості 

впровадження розробленого соціально-педагогічного супроводу на кожному з 

етапів. 

4. Ефективність проведеної експериментальної роботи виявлялася в 

процесі порівняльного аналізу результатів соціально-педагогічного 

експерименту. На підставі визначених критеріїв і показників сформованості 

соціальної суб’єктності неповнолітніх (мотиваційно-ціннісний (визнання та 

усвідомлення соціальних, сімейних та професійних цінностей, характер 

мотивації до зміни поведінки); якостей особистості (сформованість соціальних 

якостей (ініціативність, цілеспрямованість, соціальна активність, 

відповідальність, самостійність, здатність до самоконтролю та саморегуляції 

власної поведінки, локус контролю); когнітивно-поведінковий (участь у 

суспільно корисній діяльності; характер взаємин із соціальним оточенням; 

дотримання здорового способу життя та правил поведінки), визначених рівнів 

(індивідуальний, груповий, суспільний) проведено діагностику сформованості 

соціальної суб’єктності неповнолітніх, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, у центрах реабілітації. Аналіз отриманих результатів дозволив 

констатувати значні позитивні зрушення у сформованості соціальної 

суб’єктності неповнолітніх експериментальної групи на суспільному і 

груповому рівнях за всіма критеріями. Характеристика якісних змін, що 

відбулися в неповнолітніх в експериментальній групі порівняно з контрольною 

групою, а також використання методів математичної статистики (за критерієм 

Стьюдента) засвідчили результативність розробленого й упровадженого 

соціально-педагогічного супроводу формування соціальної суб’єктності 

неповнолітніх, які опинилися в складних життєвих обставинах. 

Виконане дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми формування 

соціальної суб’єктності неповнолітніх у центрах реабілітації. Перспективи 

подальшої роботи вбачаємо в пошуку шляхів використання потенціалу різних 
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соціальних інституцій у формуванні соціальної суб’єктності неповнолітніх, у 

підготовці майбутніх соціальних працівників до роботи з формування 

соціальної суб’єктності дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах, 

тощо. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Опитувальник А. Реана „Мотивація успіху і боязнь невдачі” 

1. Включаючись у роботу, зазвичай оптимістично сподіваюся на успіх. 

2. У діяльності активний. 

3. Схильний до прояву ініціативності. 

4. При виконанні відповідальних завдань намагаюсь, по можливості, 

знайти причини відмови від них. 

5. Часто вибираю крайності: або легкі завдання, або нереалістично високі 

за складністю. 

6. При зустрічі з перешкодами, зазвичай не відступаю, а шукаю способи 

їх подолання. 

7. При чергуванні успіхів і невдач схильний до переоцінки своїх успіхів. 

8. Продуктивність діяльності в основному залежить від моєї власної 

цілеспрямованості, а не від зовнішнього контролю. 

9. При виконанні досить важких завдань, в умовах обмеження часу, 

результативність моєї діяльності погіршується. 

10. Схильний проявляти наполегливість у досягненні мети. 

11. Схильний планувати своє майбутнє на досить віддалену перспективу. 

12. Якщо я ризикую, то скоріше з розумом, а не відчайдушно. 

13. Я зазвичай не дуже наполегливий у досягненні мети, особливо якщо 

відсутній зовнішній контроль. 

14. Волію ставити перед собою середні за трудністю або злегка завищені, 

але досяжні цілі, ніж нереально високі. 

15. У разі невдачі при виконанні будь-якого завдання його привабливість, 

зазвичай знижується. 

16. При чергуванні успіхів і невдач схильний до переоцінки своїх невдач. 

17. Волію планувати своє майбутнє лише на найближчий час. 
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18. При роботі в умовах обмеження часу результативність моєї діяльності 

зазвичай покращується, навіть якщо завдання досить важке. 

19. У разі невдачі при виконанні чого-небудь від поставленої мети я 

зазвичай не відмовляюся. 

20. Якщо завдання вибрав собі сам, то в разі невдачі його привабливість 

ще більше зростає. 
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Додаток Б 

Методика В. Моросанової та Є. Коноз „Стильова саморегуляція  

поведінки людини” 

 

№ Висловлювання  Так  Ні 

1. Свої плани на майбутнє люблю розробляти в 

найменших деталях 

  

2. Люблю всякі пригоди, можу йти на ризик   

3. Намагаюся завжди приходити вчасно, але проте часто 

спізнююся 

  

4. Дотримую девізу „Вислухай пораду, але зроби по-

своєму” 

  

5. Часто покладаюся на свої здібності орієнтуватися по 

ходу справи і не прагну заздалегідь представити 

послідовність своїх дій 

  

6. Навколишні відзначають, що я недостатньо критичний 

до себе і своїх дій, але сам я це не завжди помічаю 

  

7. Напередодні контрольних чи іспитів у мене звичайно 

з’являлося почуття, що не вистачило 1 – 2 днів для 

підготовки 

  

8. Щоб почувати себе впевнено, необхідно знати, що 

чекає на тебе завтра 

  

9. Мені важко себе змусити що-небудь переробляти, 

навіть якщо якість зробленого мене не влаштовує 

  

10. Не завжди помічаю свої помилки, частіше це роблять 

люди, які мене оточують 

  

11. Перехід на нову систему роботи не заподіює мені 

особливих незручностей 

  

12. Мені важко відмовитися від прийнятого рішення навіть 

під впливом близьких мені людей 

  

13. Я не зараховує себе до людей, життєвим принципом 

яких є „Сім разів відміряй, один раз відріж” 

  

14. Не виношу, коли мене опікують і за мене щось 

вирішують 

  

15. Не люблю багато розмірковувати про своє майбутнє   

16. У новому одязі часто відчуваю себе ніяково   

17. Завжди заздалегідь планую свої витрати, не люблю 

робити незапланованих покупок 

  

18. Уникаю ризику, погано справляюся з несподіваними 

ситуаціями 

  

19. Моє ставлення до майбутнього часто змінюється: то   
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планую райдужні плани, то майбутнє здається мені 

похмурим 
20. Завжди намагаюся продумати способи досягнення 

мети, перш ніж почну діяти 

  

21. Волію зберігати незалежність навіть від близьких мені 

людей 

  

22. Мої плани на майбутнє звичайно реалістичні, і я не 

люблю їх змінювати 

  

23. У перші дні відпустки (канікул) при зміні способу 

життя завжди з’являється почуття дискомфорту 

  

24. При великому обсязі роботи неминуче страждає якість 

результатів 

  

25. Люблю зміни в житті, зміну обстановки й способу 

життя 

  

26. Не завжди вчасно помічаю зміни обставин і через це 

терплю невдачі 

  

27. Буває, що наполягаю на своєму, навіть коли не 

впевнений у своїй правоті 

  

28. Люблю дотримуватись заздалегідь наміченого на день 

плану 

  

29. Перш ніж з’ясовувати стосунки, намагаюся уявити собі 

різні способи подолання конфлікту 

  

30. У випадку невдачі завжди шукаю, що ж було зроблено 

неправильно 

  

31. Не люблю посвячувати кого-небудь у свої плани, рідко 

дотримуюсь порад інших 

  

32. Уважаю розумним принцип: спочатку треба втягнутись 

у бій, а потім шукати засоби для перемоги 

  

33. Люблю помріяти про майбутнє, але це скоріше 

фантазії, чим реальність 

  

34. Намагаюся завжди враховувати думку товаришів про 

себе і про свою роботу 

  

35. Якщо я зайнятий чимось важливим для себе, то можу 

працювати в будь-якій обстановці 

  

36. В очікуванні важливих подій прагну заздалегідь 

представити послідовність своїх дій при тому чи тому 

розвитку ситуації 

  

37. Перш ніж узятися за справу, мені необхідно зібрати 

докладну інформацію про умови її виконання і супутні 

обставини 

  

38. Рідко відступаюся від початої справи   

39. Часто допускаю недбале ставлення до своїх зобов’язань 

у випадку втоми і поганого самопочуття 
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40. Якщо я вважаю, що правий, то мене мало хвилює думка 

інших про мої дії 

  

41. Про мене говорять, що я „розкидаюсь”, не вмію 

відокремити головне від другорядного 

  

42. Не вмію і не люблю заздалегідь планувати свій бюджет   

43. Якщо в роботі не вдалося домогтися якості, що 

влаштовує мене, прагну переробити, навіть якщо іншим 

це неважливо 

  

44. Після вирішення конфліктної ситуації часто думкою до 

неї повертаюся, ще раз перевіряю дії і результати 

  

45. У незнайомій компанії почуваю себе невимушено, нові 

люди мені звичайно цікаві 

  

46. Звичайно різко реагую на заперечення, намагаюся 

думати і робити все по-своєму 
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Додаток В 

Тест смисложиттєвих орієнтацій (СЖО) Д. Леонтьєва 

1 Здебільшого, я дуже нудьгую 3210123 Здебільшого я сповнений енергії 

2 Життя здається мені завжди 

хвилюючим і захоплюючим 

3210123 Життя здається мені абсолютно 

спокійним і рутинним 

3 У житті я не маю визначеної мети й 

намірів 

3210123 У житті я маю дуже ясну мету й 

наміри 

4 Моє життя здається мені вкрай 

безглуздим і безцільним 

3210123 Моє життя здається мені цілком 

осмисленим і цілеспрямованим 

5 Кожен новий день здається мені 

завжди новим і не схожим на інші 

3210123 Кожен день здається мені абсолютно 

схожим на всі інші 

6 Коли я вийду на пенсію, то займуся 

цікавими справами, якими завжди 

мріяв зайнятися 

3210123 Коли я вийду на пенсію, то 

намагатимусь не обтяжувати себе 

ніякими турботами 

7 Моє життя склалося саме так, як я 

мріяв 

3210123 Моє життя склалося зовсім не так, як 

я мріяв 

8 Я не досяг успіхів у здійсненні своїх 

життєвих планів 

3210123 Я здійснив багато чого з того, що 

було мною заплановано в житті 

9 Моє життя беззмістовне і не цікаве 3210123 Моє життя наповнене цікавими 

справами 

10 Якби мені довелося підводити 

підсумок свого життя, то я б сказав, 

що воно було цілком осмисленим 

3210123 Якби мені довелося сьогодні 

підводити підсумок свого життя, то 

я б сказав, що воно не мало сенсу 

11 Якби я міг вибирати, то побудував би 

своє життя абсолютно інакше  

3210123 Якби я міг вибирати, то я прожив би 

життя ще раз так само, як живу зараз  

12 Світ, який мене оточує, часто 

породжує в мені розгубленість і 

хвилювання 

3210123 Світ, який мене оточує, зовсім не 

викликає в мене відчуття 

хвилювання й розгубленості 

13 Я людина дуже обов’язкова  3210123 Я людина зовсім не пунктуальна 

14 Я вважаю, що людина має 

можливість здійснити свій життєвий 

вибір за своїм бажанням 

3210123 Я вважаю, що людина позбавлена 

можливості вибирати через вплив 

вроджених здібностей і обставин 

15 Я, безумовно, можу назвати себе 

цілеспрямованою людиною 

3210123 Я не можу про себе сказати, що я є 

цілеспрямованою людиною 

16 У житті я ще не відчув свого 

покликання й не маю ясних намірів 

3210123 У житті я знайшов своє покликання 

до певної мети 

17 Мої життєві погляди ще не 

визначилися 

3210123 Мої життєві погляди цілком 

визначилися 

18 Я вважаю, що мені вдалось 3210123 Я не впевнений в тому, що здатний 
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Додаток Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

НАПРАВЛЕННЯ №     
від «_____» _____________ 201 __ р. 

 

        Направляється   (ПІБ) ______________________________________________,  
 ____________________________________________________________ 

(назва навчального закладу) 

до спеціаліста  в Центр денного перебування «Компас», який знаходиться за адресою: 
м. Харків, вул. Велика Панасівська (Котлова), 7.  

Мета направлення:     Консультація     соціально-педагогічне заняття     

Соціальний педагог/психолог  

 _____________ /____________________________/  

     (підпис)                                        (П.І.Б.) 

(Термін дії талону 14 днів з моменту дати видачі) 
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ТАЛОН  

до направлення 

   

 
                       

Клієнт (ПІБ) _____________________________                                       

Відмітка Центру про отримання послуги: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

надана   «____» ______________201 __ р 
 

        

   __________   /_______________________/ 
                 (підпис)                                      (П.І. Б. 

спеціаліста) 
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Додаток Д 

„Анкета першої зустрічі” 

1. Скільки Вам років? ___________________________ 

2. У вас є батьки? 

А) Так, мама і тато 

Б) Так, тільки мама або тато 

В) Немає батьків 

3. Де Ви проживаєте зараз? 

А) З батьками 

Б) У родичів (бабуся, дідусь, тітка, дядько та ін.) 

В) Де доведеться (напиши) ________________________ 

4. Місце, де Ви зараз проживаєте, добре забезпечується водою, світлом та 

опаленням? 

А) Так 

Б) Не зовсім 

В) Ні 

5. На що вистачає грошей у Вашій родині? 

А) Грошей достатньо на забезпечене життя 

Б) Грошей вистачає на харчування та одяг 

В) Грошей не вистачає навіть на харчування 

6. Як Ви харчуєтесь? 

А) їм стільки, скільки хочу 

Б) погано харчуюсь 

В) відчуваю постійний голод, весь час хочу їсти 

7. При вирішенні яких питань Ваша думка враховується нарівні з дорослими? 

(відповідей може бути кілька) 

А) З усіх питань, що стосуються власного життя, вільного часу й відпочинку 

Б) З питань особистого життя, любові, почуттів і друзів, 

В) При вирішенні конфліктів у сім’ї, школі 

Г) Моя думка не враховується ні з якого питання 
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8. Ви навчаєтесь? 

А) Так 

Б) Ні 

9. Якщо Ви не навчаєтесь, то чому? (відповідей може бути кілька) 

А) Немає грошей на шкільне приладдя, одяг і взуття 

Б) Працюю, тому не відвідую заняття 

В) Зайнятий (а) по господарству, доглядаю за молодшими дітьми 

Г) Батьки п’ють або вживають наркотичні речовини 

Д) Конфлікти з однолітками або вчителями 

10. Чи знаєте Ви: 

  Так Ні Не знаю 

Що таке ВІЛ-інфекція, гепатит, інфекції, що 

передаються статевим шляхом? 
   

Як треба поводитися з грошима і складати 

бюджет? 
   

Як планувати власне майбутнє та досягати 

цілей?    

  

11. Чи проходите ви медичне обстеження? 

А) Так, регулярно 

Б) Так, коли щось заболить 

В) Ні, ще ні разу не обстежувався в лікарів 

12. З якими проявами порушення прав Ви стикалися? (відповідей може бути 

кілька) 

А) Ігнорування думки, дорослі не сприймають мене 

Б) Застосування методів фізичного покарання 

В) Змушують просити милостиню, збирати пляшки, металобрухт 

Г) Позбавлення харчування, сну в якості заходів покарання 

Д) Примус до статевих контактів 

Е) Змушують пити, курити, спробувати наркотик 

Є) Ні з чим з перерахованого не стикався 

13. Чи доводилось Вам працювати: 



214 
 

А) У нічний час? 

Б) Замість навчання? 

В) Протягом усіх канікул? 

14. Якщо Ви працювали (працюєте), – то: 

А) За власним бажанням 

Б) З примусу 

15. Чи проводите Ви свій вільний час так, як Ви хочете ? 

А) Так 

Б) Не завжди 

В) Ні 

16. Як Ви бачите своє майбутнє?______________________________________ 

17. Що Ви хотіли би змінити у своєму житті?___________________________ 
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Додаток Е 

Особова справа клієнта  

Дата оформлення справи:  „_____” ____________________ 201__ р. 

Дата закриття справи:  …..„_____” ____________________ 201__ р. 

 

ПОІНФОРМОВАНА ЗГОДА 

про спільну організацію та реалізацію індивідуальної програми комплексного соціального 

супроводу 

1. Центр денного перебування для дітей та молоді (надалі „Центр”) зобов’язується: 

 проінформувати Клієнта про умови участі в програмі та здійснення соціального супроводу, 

його права та обов’язки; 

 скласти спільно з Клієнтом індивідуальну комплексну програму соціального супроводу для 

вирішення його нагальних проблем та потреб; 

 здійснювати соціальний супровід, консультативну та психологічну підтримку Клієнта на 

всіх етапах реалізації індивідуальної комплексної програми; 

 гарантувати нерозголошення інформації про Клієнта, крім випадків, передбачених чинним 

законодавством України, або за письмовою згодою Клієнта. 

2. Центр має право: 

 у випадках, коли поведінка Клієнта через його нетверезий чи порушений психічний стан 

заважає роботі або несе загрозу спеціалістам Центру чи іншим клієнтам, питання про 

надання послуг може не розглядатися взагалі або ж переноситься на інший час; 

 відмовити Клієнтові в наданні послуг за умов систематичного порушення Клієнтом його 

обов’язків та не виконання рекомендацій спеціалістів Центру, та якщо його дії, запити та 

потреби є протизаконними. 

3. Клієнт Центру зобов’язується: 

 проявляти ініціативу, активність, відповідальність щодо вирішення своїх проблем та потреб; 

 надавати спеціалістам Центру достовірну інформацію щодо своєї життєвої ситуації; 

 чітко дотримуватись програми соціального супроводу та рекомендацій відповідального 

спеціаліста Центру, вчасно приходити на заплановані зустрічі, повідомляти про результати 

звернень та досягнуті особисті результати; 

 з’являтися на консультацію до спеціалістів Центру та партнерських організацій тільки у 

тверезому стані, у пристойному зовнішньому вигляді та не порушувати правила 

громадського порядку; 

4. Клієнт Центру має право: 

 брати участь у заходах, що проводяться Центром; 

 примати участь в оцінці ефективності діяльності Центру та якості наданих послуг; 

 розірвати цей договір в односторонньому порядку письмово повідомивши керівника Центру 

або відповідального спеціаліста, який здійснює соціальний супровід. 

Ознайомлений та погоджуюсь про спільну організацію та реалізацію Сервісного плану: 

Дата підписання: „____” ____________________  201__ р. 

Підтверджую: 

Клієнт:                                                       Спеціаліст:  

_______________                             ______________/_________________________________/   
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Заява спеціаліста служби соціального супроводу про нерозголошення конфіденційної 

інформації про клієнта 

Будучи спеціалістом Служби соціального супроводу, я зобов’язуюся не 

розголошувати конфіденційну інформацію про клієнта і в період участі в програмі 

соціального супроводу, і після, окрім випадків, передбачених чинним законодавством 

України, або за письмовою згодою клієнта.  

Спеціаліст: ______________ /______________________________/      

              (підпис)         (П.І.Б.) 

 
 

Карта клієнта 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КЛІЄНТА 

 

Ім’я клієнта……………………………… Скільки років клієнту? __________ 

1. З якого джерела Ви отримали інформацію про службу соціального супроводу? 

 Друзі/знайомі 

 Спеціаліст служби соціального 

супроводу  

 Спеціаліст медичного закладу 

 Спеціаліст органу держуправління 

 ЗМІ (газети, журнали, телебачення, радіо) 

 Правоохоронні органи 

 Установа відбування покарань 

 Кримінально-виконавча інспекція (КВІ) 

 Інше……………… 

2. Причини звернення клієнта в Центр: ………………………………………… 

……………………………...…………………………………………………………….… 

3. Цільова група, до якої відноситься клієнт:     СН    РКС   ЧСЧ      Мігранти  ТБ-

пацієнти  Колишні ув’язнені  осуджені до адміністративної відповідальності    Вуличні 

діти      Безпритульні та бездомні  Діти, позбавлені батьківського піклування 

4. Ваша освіта:    Немає освіти   Початкова освіта   Неповна середня освіта    Повна 

середня освіта     Середньо-спеціальна освіта   Вища освіта   Незавершена вища освіта 

5. Ваш сімейний стан:      не заміжня/не одружений     громадянський шлюб     заміжня 

/одружений          

6. Чи є у  вас є діти?   ТАК  укажіть кількість і вік дітей ____________________     НІ  

7. Місце проживання:   у батьків    у родичів    наймаю житло    у друзів    

гуртожиток       інтернат      центр денного перебування  інше…………………  

8. Вкажіть Вашу спеціальність (якщо навчається): …………………...…………………  

9. Ви маєте постійну оплачувану роботу на цей час?     ТАК    НІ     

10. Джерело ваших  доходів на момент звернення:    батьки   чоловік/дружина   партнер     

 випадкові заробітки    допомагають друзі   допомога з безробіття  пенсія по 

інвалідності  секс-бізнес  крадіжки  аліменти  інше ……………………………… 

11. Чи має респондент досвід перебування  в місцях позбавлення волі у минулому?      

  ТАК       НІ 

 

ПОВЕДІНКОВІ  ОСОБЛИВОСТІ  КЛІЄНТА 

С Е К С У А Л Ь Н А  П О В Е Д І Н К А  

12. Скільки Ви маєте статевих партнерів?   постійний партнер   кілька партнер        ні 

одного 

13. Чи відомий Вам ВІЛ-статус у Вашого постійного статевого партнера?        ТАК          

 НІ    
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14. Як часто Ви використовуєте презервативи при статевих контактах?      Завжди      Інколи      

 Ніколи      

15. Чи  використовували Ви презерватив при останньому статевому контакті?    ТАК     НІ    

Не пам’ятаю   

Якщо „НІ”, то з якої причини?    Не було бажання партнера     Не було 

презерватива при собі   Не було можливості придбати    Не вважаю за потрібне  

Не користуюся презервативами з постійним партнером  інше…...………………..  

16. Чи  виявляли у Вас інфекції, що передається статевим шляхом, за останні 12 місяців?        

ТАК           НІ    

Якщо „ТАК” Чи отримували Ви лікування від виявленої інфекції?    ТАК      НІ                                   

 Приймаю в цей час 

17. Чи надавали Ви  коли-небудь платні сексуальні послуги?      ТАК      НІ       

Відмова від відповіді   

П О В Е Д І Н К А ,  П О В ’ Я З А Н А  І З  В Ж И В А Н Н Я М  Н А Р К О Т И Ч Н И Х  

Р Е Ч О В И Н   

18. Чи  маєте Ви досвід вживання наркотичних речовин?      ТАК      НІ      Уживаю в 

цей час                         

Якщо „ТАК”, укажіть яким чином Ви вживали наркотичні речовини   ін’єкційно    

неін’єкційно  

19. Чи отримували Ви лікування від наркоманії?   ТАК    НІ    Лікуюсь у цей час 

20. Чи  траплялися у Вас передозування наркотичними засобами хоча б один раз у житті?       

ТАК     НІ        

В І Л - І Н Ф Е К Ц І Я / С Н І Д  

21. Чи проходили Ви коли-небудь тестування на  ВІЛ?      ТАК      НІ           

Якщо „ТАК”, укажіть  дату останнього тестування:   рік _______/ місяць _______/  

22. Чи бажаєте Ви повідомити  результат останнього тестування на ВІЛ?    ТАК    НІ           

Якщо „ТАК”, укажіть результат тестування   Позитивний           Негативний          

 Мені невідомо 

Т У Б Е Р К У Л Ь О З   

23. Чи проходили Ви коли-небудь тестування на туберкульоз?      ТАК      НІ           

Якщо „ТАК”, укажіть  дату останнього тестування:   рік ______/ місяць ________/  

24. Чи бажаєте Ви повідомити  результат останнього тестування на туберкульоз?       

 ТАК      НІ           

Якщо „ТАК”, укажіть результат тестування   Позитивний           Негативний          

 Мені невідомо 

Г Е П А Т И Т И   

25. Чи проходили Ви коли-небудь тестування на  гепатит?      ТАК      НІ           

Якщо „ТАК”, укажіть  дату останнього тестування:   рік ______/ місяць ________/  

26. Чи бажаєте Ви повідомити  результат останнього тестування на гепатит?   ТАК      

НІ           

Якщо „ТАК”, укажіть результат тестування  Позитивний   Негативний    Мені 

невідомо 

Якщо „Позитивний”, укажіть тип виявленого гепатиту     Гепатит В     Гепатит С          

ОСОБЛИВІ ПРИМІТКИ 

Сформулюйте та конкретизуйте основні проблеми Клієнта,його потреби та запити, які 

потребують вирішення, та доповніть їх, якщо виникнуть у процесі роботи: 
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1) ……………………………………………………………………………..………………………

……………...………….………………………………………………………………. 

2) ……………………………………………………………………………..………………………

…………………...………….…………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………..………………………

…………………...………….…………………………………………………………… 

4) ……………………………………………………………………………..………………………

…………………...………….………………………………………………………….. 

5) ……………………………………………………………………………..………………………

…………………...………….………………………………………………………….. 
 

ІНДИВІДУАЛЬНА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ФОРМУВАННЯ 

СОЦІАЛЬНОЇ СУБЄКТНОСТІ 

Модуль  Тренінгові заняття Оцінка роботи клієнта 

1 2 3 4 5 

П
о
п

ер
ед

ж
ен

н
я
  

п
р
о

ти
п

р
ав

н
о
ї 

 

п
о

в
ед

ін
к
и

 

1. „Права людини та дитини”      

2. „Навчись сказати НІ”      

3. „Я і конфлікт”      

4. „Комунікативна 

компетентність” 
     

Коментарі: зміни в поведінці клієнта та/або в житті (інтереси, досвід, події, 

навички, бажання, тощо). 
 

 

З
д

о
р

о
в
’я

 т
а 

 

р
еп

р
о

д
у

к
ти

в
н

е 
зд

о
р
о

в
’я

 

н
еп

о
в
н

о
л
іт

н
ьо

го
  
 

1. „Здоров’я – запорука 

майбутнього” 

     

2.„Профілактика суспільно 

небезпечних хвороб: ВІЛ-

інфекція, туберкульоз, 

гепатит” 

     

3. „Небезпека вживання ПАР 

на репродуктивне здоров’я 

людини” 

     

4. „Стосунки між чоловіком та 

жінкою” 

     

5. „Інфекції, що передаються 

статевим шляхом” 

     

6. „Захисти себе – обирай 

контрацепцію” 

     

Коментарі: зміни в поведінці клієнта та/або в житті (інтереси, досвід, події, 

навички, бажання, тощо) 
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П
о
б

у
д

о
в
а 

п
о

зи
ти

в
н

о
ї 

ж
и

тт
єв

о
ї 

п
ер
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в
и

 

1. „Мій вибір”      

2. „Соціальні статуси та ролі”      

3. „Планування бюджету”      

4. „Вчимося розуміти та 

поважати інших” 

     

Коментарі: зміни в поведінці клієнта та/або в житті (інтереси, досвід, події, 

навички, бажання, тощо). 
 

 

Л
ід

ер
ст

в
о

 

та
 а

к
ти

в
н

а 

п
о

зи
ц

ія
 

„Лідер та лідерські якості”      

„Розвиваємо лідерські якості”      

„Лідер та його команда”      

„Лідер – ініціатор позитивних 

змін у житті громади” 

     

Коментарі: зміни в поведінці клієнта та/або в житті (інтереси, досвід, події, 

навички, бажання, тощо) 

 

 

 

5 – відмінно; 4 – добре; 3 – задовільно; 2 – незадовільно; 1 – у разі, якщо клієнт не підлягає 

оцінюванню 

ПОГОДЖЕНО З КЛІЄНТОМ: _______________  

Спеціаліст: ______________ /__________________________/   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



220 
 

Додаток Ж 

Методика „Дерево життя” 

Мета: вибудувати історію про життя дитини, її особливі вміння, 

здібності, надії, мрії та допомогти дитині висловити словами те, що їй довелося 

пережити, а також те, яким чином він справляється з цими випробуваннями. 

Необхідний матеріал: листи формату А4, кольорові олівці, маркери. 

Час: 60 хвилин. 

Хід проведення:  

Вступ. Вітання. Організаційний момент.  

Робота починається з того, що ведучий обговорює з дітьми, які вони 

знають дерева, які дерева бувають різні і які в дерев бувають особливості. Далі 

ведучий говорить, що сьогодні в роботі дуже стане в нагоді все те, що діти 

знають про дерева. (Тут можна попросити згадати або придумати вірш або 

пісню про дерева.) Ведучий малює на великому аркуші паперу своє дерево, і 

пояснює на своєму прикладі, що кожен елемент дерева (коріння, стовбур, гілки, 

листя і плоди), а також поверхню ґрунту – є „опорною точкою” для розповіді 

про важливі аспекти того, ким дитина є і хотіла би бути. 

Коріння: Це опорна точка для того, щоб діти розповіли, звідки вони (з 

якого села чи міста); про історію своєї сім’ї (що означає прізвище, хто кому 

рідня і т.п.); про те, хто в житті дитини найбільше чогось навчив; про улюблене 

заняття, улюблену книгу, пісню або казку. 

Поверхня землі: Як зазвичай проходить день, що дитина робить протягом 

дня. 

Стовбур: Особливі вміння – це можуть бути вміння, які дитина згадала, 

описуючи те, чого її вчили, свої повсякденні заняття. Це можуть бути вміння, 

пов’язані з фізичною спритністю, уміння турботи, доброти та ін. Провідні 

можуть задавати питання про історію цих умінь: у кого дитина навчилася цього 

тощо. Це теж може бути зазначено на стовбурі дерева. У процесі малювання 

стовбура дітям часто згадується щось важливе і дороге. 
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Гілки: Це мрії, надії й бажання дитини. Коли дитина малює гілки, то можно 

питати про те, як виникли ці мрії, надії і бажання, і як вони пов’язані зі 

значущими для дитини дорослими. Можна запитати, як дитині вдалося зберегти 

ці мрії і надії, і що допомагало їй у цьому. 

Листя: Це значущі для дитини люди, як живі, так і ті, хто вже не живе. 

Через те, що людина померла, вона не перестає бути важливою для нас. Зі 

смертю взаємини не закінчуються. Ведучі можуть розпитати дитину про цих 

значущих для неї людей. 

Плоди: Це різноманітні дари, які отримала дитина. У першу чергу – 

нематеріальні: дари турботи, доброти, любові. Ведучі запитують: 

– Як ти думаєш, чому ця людина обдарувала тебе цим? 

– Що вона цінувала в тобі, чому їй захотілося проявити таким чином 

любов, доброту, турботу?  

– Як ти думаєш, що ти вніс (ла) в життя цієї людини? 
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Додаток З  

Тренінгове заняття на тему „Я і конфлікт” 

Мета: попередження конфліктних ситуацій у підлітковому середовищі, 

формування адекватної моделі поведінки підлітків у кризових ситуаціях.  

Необхідний матеріал: фліпчарт, маркери, папір формату А-4, ручки   

Час: 90 хвилин. 

Хід проведення:  

1. Вітання. Прийняття правил. 

2. „Мозковий штурм”. Учасникам пропонується надати варіанти 

визначення поняття „конфлікт”. Усі варіанти відповідей записуються на 

ватмані.  

Конфлікт (у перекладі з лат. означає „зіткнення”) – явище, що виникає в 

результаті зіткнення протилежних дій, поглядів, інтересів, прагнень, планів 

різних людей. Після цього учасники з’ясовують позитивну (+) і негативну (–) 

сторони конфлікту.  

2. Учасникам пропонується визначити причини виникнення 

конфліктів? 

Ведучий озвучує основі причини виникнення конфліктів: соціальна 

нерівність, дефіцит життєвих благ, боротьба за кращі позиції в суспільстві, 

розбіжність цінностей індивідів і суспільства, протилежність інтересів людей, 

егоїстичність людей, недостовірна інформація, непорозуміння, недосконалість 

людської психіки. 

3. Інформаційний блок. „Правила ведення бесіди та дискусії” 

Ведучий надає інформацію учасникам заняття щодо основних правил 

ведення бесіди та дискусії, щоб уникнути конфлікту: 

– покажіть свою дружню прихильність до співрозмовника; одразу не 

займайте негативну позицію щодо співрозмовника; 

– прагніть, щоб вашим співрозмовникам було цікаво і приємно 

спілкування з вами; 

– умійте вислухати думку співрозмовника, не перебивайте його; 
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– не відволікайтеся, коли говорять інші; 

– не уникайте погляду співрозмовника, але не витріщайтесь ; 

– чітко і коротко висловлюйте свою думку, уникайте багатослівності і 

відхилення від теми, будьте логічні в доказі своєї думки; 

– ураховуйте, що ви і ваш співрозмовник можете обговорювати не одне і 

те ж питання; стежте за тим, щоб для вас і вашого співрозмовника слова мали 

однаковий зміст; 

– проявляйте пошану до думки іншого, кожна людина має право мати 

свою думку, можливо, і відмінну від вашої; 

– майте мужність визнати свою неправоту, не ображайтеся на 

співрозмовника, тим більше, не ображайте його; 

– не зловживайте часом іншого. 

4. Вправа „Способи виходу з конфліктної ситуації” 

Учасникам пропонується п’ять способів вирішення конфліктних 

ситуацій, які вони коментують та обирають для себе той, який їм найбільше 

підходить: 

1) „Черепаха” (ухиляння). „Черепахи” втікають і ховаються у свій панцир, 

щоб уникнути конфлікту. Вони відмовляються від власних цілей і тримаються 

осторонь і від суперечливих питань, через які виникає конфлікт, і від людей, 

причетних до суперечки. Вони вважають, що вирішувати конфлікт – річ 

безнадійна. Їм легше втекти (фізично чи психологічно) від конфлікту, ніж 

зустрітися з ним.  

2) „Акула” (примус). „Акули” намагаються переконати опонентів або 

силоміць примусити їх розв’язувати конфлікт. Для „акул” найголовніше – 

власні цілі, а стосунки з людиною для них другорядні. Вони будь-якою ціною 

готові досягати свого. Їх мало хвилює, чи вони комусь подобаються. „Акули” 

переконані, що конфлікти вирішуються тоді, коли хтось перемагає. Вони 

намагаються здобути перемогу, нападаючи раптово, а також залякуючи або 

погрожуючи їм із позиції сили.  
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3) „Плюшевий ведмедик” (згладжування). Для „ведмедиків” 

найголовніше – хороші стосунки, а власні цілі не мають для них великого 

значення. Вони прагнуть усім подобатися, щоб усі їх любили й цінували.  

4) „Лисиця” (компроміс). „Лисиці” невибагливі і у своїх цілях, і в 

стосунках із людьми. „Лисиці” шукають компромісу. Вони жертвують 

частиною своїх інтересів під час конфлікту й переконують іншого поступитися 

теж якоюсь частиною своїх інтересів. Вони шукають такого рішення, щоб 

обидві сторони отримали „золоту середину”. Вони готові пожертвувати заради 

досягнення згоди для спільного добра і частиною своїх інтересів, і стосунками.  

5) „Сова” (переговори). „Сови” дуже високо цінують власні цілі і 

стосунки. Вони розглядають конфлікт як проблему, яку треба розв’язати, і 

шукають таке рішення, яке б задовольнило і їхні власні цілі, і цілі іншої 

сторони. „Сови” сприймають конфлікти як засіб поліпшення стосунків через 

послаблення напруження між двома людьми. „Сови” не заспокояться, доки не 

буде знайдено рішення, яке б задовольнило їх самих та інших. 

5. Вправа „Розв’язати проблему” 

Ведучий пропонує учасникам розподілитися на три групи: перша група – 

підлітки, друга – „батьки”, третя – „вчителі” – і вирішити проблему за такими 

завданнями: 

Завдання 1. Визначити причини, що породжують конфліктну ситуацію.  

Завдання 2. Згадати конфліктну ситуацію і програти її.  

Завдання 3. Кожна група обирає одну проблему і пропонує шляхи її 

вирішення, використовуючи отримані знання. 

По завершенні виконання вправи учасники обговорюють, кому з трьох 

груп було важче вирішити задані їм завдання та чому. 

6. Рефлексія. Завершається тренінг зворотним зв’язком, кожен з 

учасників говорить про те, що він дізнався під час тренінгового заняття, 

ділиться емоціями і почуттями. 
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Додаток И 

Тренінгове заняття на тему „Здоров’я – запорука майбутнього” 

Мета: профілактика негативних явищ у підлітковому середовищі та 

формування здорового способу життя. 

Необхідний матеріал:  

Час: 90 хвилин. 

Хід проведення:  

Вступ. Вітання. Визначення правил. 

1. Вправа „Здоров’я – це…” 

Учасникам пропонується надати варіанти визначення „здоров’я” та 

обрати одне, яким вони будуть користуватися підчас тренінгового заняття. 

2. Вправа „Від чого залежить здоров’я?” 

На ватмані зображується шкала, праворуч позначка „середовище”, 

ліворуч – „людина”. Усім учасникам роздаються стикери, пропонується 

подумати й дати відповідь на питання: „Від чого, на вашу думку, залежить 

здоров’я: від самої людини чи від середовища, яке її оточує?” Потім кожен 

учасник кріпить стикер відповідно до свого рішення біля правої позначки або 

лівої, а хто вважає, що від людини і середовища, то ближче до середини. Надалі 

учасники висловлюють свої міркування, доводячи власну думку. 

3. Вправа „Лінія життя” 

Тренер пропонує кожному учасники намалювати на аркуші паперу, 

графік з осями Х та У (Х емоції, від 0 до10 позитивні емоції, від -1 до -10 

негативні; У шкала – символізує життя учасника – минуле, від народження до 

сьогодення, і майбутнє, як кожен уявляє собі його). 

Умови малювання: точки ставляться відповідно вікової позначки, потім 

з’єднуються в одну лінію. 

Малюнки обговорюються в групі, тренер звертає увагу на те, як 

переважно сприймає учасник своє життя – більша чи менша частина точок 

знаходиться у верхній/нижній частині графіка. 
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4. Вправа „Як розпорядитися своїм життям?” 

На початку гри тренер всім учасникам роздає по 10 папірців та на 

кожному з них пропонує написати власне ім’я, що уособлюють конкретну 

людину. Кожен папірець репрезентує частку неповнолітнього: його енергію, 

інтереси, час, ресурси, ідентичність тощо. Надалі тренер повідомляє, що перед 

кожним постане вибір „витратити” чи „заощадити” свої папірці. На продаж 

будуть виставлені різноманітні „товари” по парі. Правила гри не дозволяють 

купити обидва товари, тільки щось одне або нічого, коли закінчаться папірці, 

вже нічого не можна буде купити. Усі покупки можна робити лише тоді, коли 

„товари” пропонуються на продаж. Не можна повернутися до попередньої 

пари, якщо на продаж вже виставлено наступну пару. Усім бажаючим зробити 

покупку тренер видає картку, що засвідчує його придбання. 

Тренер зачитує першу пару „товарів”: 

Варіант А. Чудова квартира або будинок (1 папірець) 

Варіант Б. Новий автомобіль на вибір ( 1 папірець) 

Наступна пара „товарів” на продаж: 

Варіант А. Повністю оплачена поїздка на канікули терміном 1 місяць у будь-

яку країну світу разом з другом (2 папірці). 

Варіант Б. Повна гарантія того, що людина, з якою тобі хотілося б одружитися 

прямо сьогодні, обов’язково одружиться з тобою в недалекому майбутньому (2 

папірці). 

Наступна пара: 

Варіант А. Стати найпопулярнішою людиною серед своїх товаришів терміном 

на 2 роки (1 папірець). 

Варіант Б. Мати одного справжнього друга (2 папірці). 

Наступна пара: 

Варіант А. Закінчити престижний університет (2 папірці) 

Варіант Б. Заснувати прибуткову компанію (2 папірці). 

Наступна пара: 

Варіант А. Мати здорову сім’ю (3 папірці). 
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Варіант Б. Здобути всесвітню славу (3 папірці). 

Після того, як усі учасники зробили свій вибір з цієї пари, оголосіть, що тим, 

хто вибрали щасливу сім’ю, повертають два папірці як винагорода. 

Наступна пара: 

Варіант А. Можливість змінити якусь одну рису зовнішності (1 папірець). 

Варіант Б. Відчуття задоволення протягом усього життя (2 папірці). 

Наступна пара: 

Варіант А. П’ять років безмежної фізичної насолоди (2 папірці). 

Варіант Б. Любов та повага тих людей, що для тебе є найдорожчими (2 

папірці). 

Ті, хто вибрали п’ять років насолоди, повинні додатково сплатити один 

папірець (якщо він залишився), оскільки за певні речі ми маємо платити більше, 

ніж здається спочатку. 

Наступна пара: 

Варіант А. Чиста совість (2 папірці). 

Варіант Б. Здатність досягти успіху в тій сфері, де найбільше цього прагнеш (2 

папірці). 

Наступна пара: 

Варіант А. Створити диво для того, кого любиш (2 папірці). 

Можливість прожити заново (або повторити) одну подію з власного минулого 

життя (2 папірці) 

Наступна пара: 

Варіант А. Сім додаткових років життя (3 папірці). 

Варіант Б. Безболісна смерть, коли настане час (3 папірці). 

Тренер повідомляє учасникам, що більше не дозволяється робити покупки, ті, 

папірці, що не були використані, вважаються знеціненими. 

Запитання для обговорення: 

– Яка покупка подобається вам понад усе? Чому? 

– Чи шкодуєте, що зробили якусь покупку? Чому? 

– Чи хотілося б вам змінити правила гри? Чому? 
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– Чого ви навчилися, виконуючи цю вправу? 

Коментар тренера: 

Наші духовні цінності впливають на те, як ми витрачаємо власний час та 

ресурси. В обговоренні необхідно звернути увагу учасників на такий висновок: 

правила гри можна змінити, але життя – це не гра. Не можна повторити вже 

зроблений вибір чи скасувати прийняте в минулому рішення. Не можна 

охопити абсолютно все чи скористатися кожною можливістю. Не можна 

передбачити, які можливості залишаться відкритими для тебе через тиждень 

або рік. Вам завжди бракуватиме часу, грошей, можливостей тощо. Вам 

потрібно буде платити за кожен свій вибір у житті – і часто ця плата буде 

перевищувати ваші сподівання. 
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Додаток К 

Тренінгове заняття на тему „Профілактика суспільно небезпечних хвороб: 

ВІЛ-інфекція, туберкульоз, гепатити А, В, С” 

Мета: профілактика негативних явищ у підлітковому середовищі та 

формування мотивації на дотримання здорового способу життя. 

Необхідний матеріал: фліпчарт, папір формату А-3 та А-4, маркери, 

фломастери, олівці. 

Час: 120 хвилин. 

Хід проведення:  

Вступ. Вітання. Визначення правил. 

1. Визначення понять ВІЛ, СНІД, туберкульоз, гепатит? 

ВІЛ-інфекція – це захворювання, що виникає внаслідок зараження 

вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ). Основна особливість ВІЛ-інфекції – 

втрата імунітету, через що організм людини з плином часу стає вразливим для 

мікроорганізмів, а також для деяких злоякісних пухлин. 

СНІД означає синдром набутого імунодефіциту. Синдром – тому що у 

хворих виникає безліч різних симптомів і опортуністичних захворювань. 

Набутий – тому що стан, що виникає внаслідок зараження, а не передається 

спадково генетичним шляхом. Імунний – тому що вражає імунну (захисну) 

систему організму, яка бореться із хворобами. Дефіцит – тому що імунна 

система перестає працювати належним чином: настає її „недостатність”. 

Туберкульоз – це інфекційне захворювання, яке викликається 

мікобактерією туберкульозу (паличка Коха) і протікає з переважним ураження 

легень. Крім легенів, можуть уражатися кістки й суглоби, органи сечостатевої 

системи, лімфатичні вузли, очі, нервова система, травний тракт, шкіра, а також 

інші органи й тканини організму. 

Гепатит – це гостре або хронічне захворювання печінки, яке 

викликається одним з вірусів А, В, С „ласкавий вбивця”. 

2. Шляхи передачі  

ВІЛ: через кров; сперму; вагінальний секрет; грудне молоко. 
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Ризиковані ситуації, які можуть призвести до ризику інфікування ВІЛ: 

спільне використання одних і тих же голок або шприців, колючо-ріжучих 

предметів (для гоління, інструментів для татуювання і т.п.), використання 

наркотику, забрудненого кров’ю, або використання одного шприцу для забору 

наркотику, через забруднені медичні інструменти, при переливанні зараженої 

крові; сексуальний контакт: вагінальний, оральний або анальний секс без 

презерватива; ВІЛ-позитивна жінка може передати вірус дитині під час 

вагітності, пологів або годування грудьми. 

Туберкульоз: через дихальні шляхи (з крапельками мокротиння хворого 

на туберкульоз з інфікованою пилом), шлунково-кишковий тракт (із зараженою 

їжею, молоком і м’ясом хворих тварин), пошкоджену шкіру (до такого ризику 

схильні патологоанатоми, лаборанти, ветеринари), внутрішньоутробне від 

хворої на туберкульоз вагітної жінки до плоду. 

Основним джерелом збудника є людина, яка хвора на легеневу форму 

туберкульозу і виділяє мікобактерії з дихальних шляхів. Джерелом інфекції 

також можуть бути продукти тваринного і рослинного походження (м’ясо, 

молоко та ін.) заражені мікобактеріями. 

Гепатит А: побутовий (через немиті руки, немиті фрукти, овочі, воду, 

частки бруду, слину). 

Гепатит В: через кров, сперму, вагінальні виділення, слину і побутовим 

шляхом при спільному користуванні бритвеними приладами, лезами, зубною 

щіткою. 

Гепатит С: передається таким же шляхом, що і вірус гепатиту В, але в 

основному через кров. 

4. Профілактика:  

ВІЛ-інфекції: використовувати новий презерватив під час кожного 

сексуального контакту; використовувати стерильний шприц, яким ніхто до Вас 

не користувався, якщо Ви робите ін’єкції; при наявності інфекцій, що 

передаються статевим шляхом, як можна швидше пройти лікування, оскільки їх 

наявність в організмі підвищує ризик інфікування ВІЛ. 
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Туберкульоз: специфічна профілактика туберкульозу 

протитуберкульозною вакциною БЦЖ; повноцінне харчування, дотримання 

режиму праці та відпочинку; санітарно-гігієнічні заходи (провітрювання 

приміщень, усунення вогкості, термічна обробка постільної і натільної білизни, 

сушка білизни на сонці і повітрі, знезараження молока і м’яса). 

Гепатит А: дотримання гігієни. 

Гепатит В, С: захищений секс, використання чистого інструментарію 

для ін’єкцій і щеплення від гепатиту В. 

5. Вправа „Людина, у якої ВІЛ, туберкульоз, гепатит” 

Інструкція: створити портрет ВІЛ-позитивної людини, людини, у якої 

туберкульоз, гепатит. Придумати історію її життя (скільки років, чим 

займається, як заразилася, чи знає вона сама, чи знають близькі та друзі, чи 

змінилося її життя після постановки діагнозу) і представити іншим командам. 

Обговорення в групі „Портрет інфікованої людини – якою є реальність”. 

6. Вправа „Афіша” 

Інструкція: учасникам пропонується створити сценарій фільму, 

пов’язаний з однією з суспільно небезпечних хвороб. Не має значення, у якому 

жанрі він буде створений, це може бути: трагедія, комедія, документальний, 

анімаційний фільм і т.п. Учасникам необхідно: продумати сюжет фільму, його 

ідею, логіку розвитку подій та охарактеризувати головних героїв. Потім 

учасники мають створити афішу фільму, яка повинна найбільш яскраво 

відображати ідею і зміст. По завершенні роботи проводиться „прес-

конференція”, метою якої є презентація кінофільму. Усі інші учасники 

виступають у ролі журналістів, які ставлять питання і рецензують роботу. 

Завдання виступаючих – привернути увагу громадськості до проблеми, а також 

відстояти свою роботу від нападів „акул пера”. На завершення вправи 

проводиться обговорення: про що була ця вправа? Які наші уявлення щодо цієї 

проблеми? Як відбувалося створення фільму?  
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Додаток Л 

Тренінгове заняття на тему „Мій вибір”  

Мета: відпрацювати навички здійснення власного вибору, допомогти 

неповнолітнім визначити мету на майбутнє.  

Необхідний матеріал: фліпчарт, маркери, папір формату А-4, ручки   

Час: 60 хвилин. 

Хід проведення:  

1. Вітання. 

Учасники по колу кидають м’яку іграшку і кожен повинен зловити її та 

побажати одним словом щось позитивне. 

2. Мозковий штурм: що таке мрія, що таке мета? Учасники пропонують 

варіанти позначення „мрія”, „мета” і вибирають один, яким будуть 

користуватися протягом усього заняття і за бажанням надалі. 

3. Вправа „Побудова мети” 

Учасникам пропонується кожному індивідуально сформулювати головну 

мету в житті та написати, як її досягти і які перешкоди існують для її 

досягнення. Після закінчення виконання вправи озвучити напрацювання. 

4. Вправа „Я через ... років” 

Учасникам пропонується подумати над тим, ким вони бачать себе через 1 

рік, 5 років, 15 років. Прокоментувати свій вибір і способи досягнення такого 

рішення. 

5. Вправа „Драбина” 

Учасникам кожному індивідуально пропонується прописати план по 

досягненні поставленої в попередніх вправах мети, по завершенні 

прокоментувати відповіді. 

7. Рефлексія. По завершенні тренінгу кожен з учасників ділиться 

емоціями й почуттями  
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Додаток М 

Тренінгове заняття на тему „Соціальні статуси та соціальні ролі” 

Мета: надати інформацію неповнолітнім про соціальні статуси та 

ознайомлення з різними видами позитивних і негативних соціальних ролей. 

Необхідний матеріал: фліпчарт, маркери, папір, клубочок з нитками, 

ножиці, ручки   

Час: 60 хвилин. 

Хід проведення:  

Вступ. Вітання. Визначення правил. 

1. Знайомство. Ведучий за допомогою клубка, який буде передаватися 

між учасниками, пропонує познайомитися ближче. Необхідно назвати про себе 

три цікаві речі, які ніхто не знає з присутніх.  

2. Актуальність. Усі ми живемо в суспільстві, де кожен має свій 

соціальний статус і виконує різні соціальні ролі. Це необхідні атрибути в 

суспільному житті, якими володіє кожна людина. Ким Ви сьогодні будете і як 

Ви себе позиціонуєте, залежить тільки від Вас самих. Дуже важливо 

виконувати позитивні соціальні ролі для розвитку своїх позитивних 

особистісних якостей та розвитку особистості загалом. 

3. „Мозковий штурм”. Ведучий запитує в учасників: 

– Як ви думаєте, що таке „соціальний статус”? 

Усі учасники по черзі висловлюють свої думки з цього питання і 

передають клубочок наступному. Усі думки не піддаються критики і не 

оцінюються іншими учасниками тренінгу. Усі думки записуються на дошці. 

Соціальний статус – це позиція індивіда в суспільстві з певними правами 

й обов’язками. Статусом особистості можуть бути: професія, посада, стать, вік, 

сімейний стан, національність, релігійність, матеріальне становище, політичний 

вплив і т.п. Той статус, який надає домінантний вплив на спосіб життя 

особистості, його соціальну ідентичність, називається головним статусом. 

Тобто той статус, який від нашого вибору не залежить. 
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Особистий статус людини – формується під впливом індивідуальних 

якостей особистості, тобто це той статус, який вибирає сама людина. 

Соціальні статуси поділяють також на вказаний (тобто отриманий 

незалежно від суб’єкта, найчастіше від народження (раса, стать, національність, 

соціальне походження) і досягнутий, тобто набутий власними зусиллями 

індивіда. 

На різних життєвих етапах соціальні статуси людини змінюються 

залежно від його вибору, роду діяльності, пріоритетів, світогляду. 

4. Вправа „Мій статус”  

Ведучий пропонує подумати і сказати кожному з учасників: 1) який 

соціальний статус головний у кожного з них (Наприклад: моїм головним 

соціальним статусом у суспільстві є те, що я дівчина, я дочка своїх батьків); 2) 

який у них є особистий статус (Наприклад: за своїм бажанням я стала 

студенткою, коханою дівчиною свого хлопця); 3) який статус досягнуто 

(студентка, вірний друг, домохазяйка). 

5. Інформаційний блок.  

Соціальна роль – це поведінка, що випливає з соціального статусу 

людини й очікувана іншими. Як очікувана поведінка соціальна роль включає 

сукупність соціальних норм, що визначають очікувану послідовність дій 

людини, адекватну її соціальним статусам, наприклад, від талановитого шахіста 

очікується професійна гра, від президента – здатність представляти інтереси 

країни й реалізувати їх тощо. Тому соціальну роль можна визначити як 

поведінку, відповідну соціальним нормам, прийнятим у цьому суспільстві. 

Соціальні ролі можуть бути різними – і хорошими, і поганими, ми 

обираємо їх самі. Тобто якщо людина виконує роль сина або дочки, то вона 

може бути слухняною, що добре для батьків, або примхливою, що їх засмучує. 

Соціальне оточення людину змушує дотримуватися певних норм. У 

суспільстві є механізм санкцій, тобто покарань за невиконання ролі та 

заохочень за їх виконання, тобто за дотримання соціальних норм. Цей механізм 

діє в процесі всього життя людини. 
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6. Обговорення. Ведучий пропонує подумати і сказати учасникам, які 

вони виконують соціальні ролі залежно від свого соціального статусу. Надалі 

ведучий ставить питання: „Як Ви думаєте, чи можете Ви змінити свої соціальні 

ролі та які можуть бути наслідки?” 

7. Вправа  

Інструкція: учасники гри діляться на групи з 3-х осіб і вибирають картки з 

соціальним статусом та відповідною йому соціальною роллю. Ведучий 

пропонує всім учасникам прочитати соціальні ролі і статуси, написані на 

витягнутих ними картках. Учасникам необхідно протягом 10 хвилин придумати 

сценічний сюжет з цими ролями, після чого показати „мініатюри”. Після показу 

глядачі мають визначити, які соціальні ролі були їм представлені. 

Обговорення: „Наскільки показане відповідає повсякденній дійсності?”, 

„Чи часто такі ситуації трапляються у Вашому житті?”, „Що можна було 

зробити по-іншому?” 

Для ведучого: варіанти карток з соціальним статусом та соціальною 

роллю: 1) професійний статус (соціальні ролі: начальник, підлеглий, людина, 

яка прийшла влаштовуватися на роботу); 2) навчальний статус (соціальні ролі: 

учитель, поганий учень, хороший учень); 3) сімейний статус (невихована дочка, 

мати, батько); 4) особистий статус (3 одного, що добре між собою 

спілкуються); 5) релігійний статус (християнин, буддист, мусульманин). 

8. Завершення тренінгу. Ведучий ставить питання: „Як ви думаєте, яка 

соціальна роль всіх нас об’єднує?” Поки діти думають, ведучий розмотує 

клубок і передає по колу, що б діти змогли обв’язати ниточку біля своєї руки, 

передаючи його. Після ведучий говорить, що кожен з нас виконує основну 

соціальну роль – усі ми особистості. Усі ми розумні істоти, кожен з нас має 

своє місце у світі, свої пріоритети, своє світобачення, володіє талантами та 

здібностями. Усі ми різні, але водночас є те, що нас об’єднує. 

9. Рефлексія. Завершається тренінг зворотним зв’язком, кожен з 

учасників говорить про те, що він дізнався під час тренінгового заняття, 

ділиться емоціями і почуттями. 


