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ВИКОРИСТАННЯ СОЦIАЛЬНИХ МЕРЕЖ У РОБОТI
СОЦIАЛЬНИХ ПРАЦIВНИКIВ

Сучасний соцiальний працiвник повинен вмiти використовувати соцiальнi мережi у своїй
роботi, для того щоб взаємодiяти зi своїми клiєнтами будь-де та при рiзних обставинах.
Соцiальний працiвник повинен розширювати сферу своєї дiяльностi та використовувати
новi методи роботи для бiльш ефективної працi
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Вступ
Сьогоднi Iнтернет є невiд’ємною частиною суспiльства. А соцiальнi

iнтернет-мережи слугують способом спiлкування та обмiну iнформацiї мiж
iндивiдами. Соцiальнi iнтернет-мережi – це важливий iнструмент iнформацiї
з найбiльш вираженим ступенем незалежностi, що обслуговують громадськi
iнтереси та потреби, формують громадську думку з питань:

1. полiтичних прав громадян;
2. розвитку iдейно-полiтичної дiяльностi полiтичних партiй та рухiв;
3. пiдвищення ефективностi дiяльностi органiв мiсцевого самоврядування;
4. оперативного суспiльного iнформування з актуальних проблем сучасно-

стi та iншого.

У загальносуспiльному масштабi цей процес сприяє розвитку громадян-
ської єдностi, допомагає поширенню соцiального досвiду, у тому числi й у
сферi освоєння нових iнформацiйних технологiй. Формування соцiальних ме-
реж сприяє виробленню вiдповiдних сучасним потребам ефективних форм
капiталiзацiї iнформацiйних ресурсiв. Для мережевої взаємодiї рiвень розви-
тку соцiальної капiталiзацiї визначається не стiльки обсягом наявних ресур-
сiв, скiльки можливостями їх мобiлiзацiї в мережi. Цi можливостi впливають
на динамiку iнформацiйних процесiв i ширину охоплення ними мережi, слу-
жить джерелом її розвитку та є запорукою розвитку нового iнформацiйного
виробництва.

У ходi свого розвитку соцiальнi iнтернет-мережi збагачуються новими
можливостями для задоволення запитiв користувачiв. Можна погодитись iз
думкою дослiдникiв (О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. I. Попик та iн) про
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те, що основними причинами нинiшньої привабливостi соцiальних iнтернет-
мереж на сьогоднi є [1]:

1. отримання iнформацiйної пiдтримки вiд iнших членiв соцiальних
iнтернет-мереж;

2. верифiкацiя iдей через участь у соцiальнiй взаємодiї;
3. соцiальна вигода вiд контактiв (причетнiсть, самоiдентифiкацiя, соцiаль-

не ототожнення, соцiальне сприйняття тощо);
4. рекреацiя (вiдпочинок) [2].

Основна частина
Велика кiлькiсть населення України рiзного вiку використовує соцiальнi

iнтернет-мережi. Щоб допомогти окремим представникам населення iз вирi-
шенням їх проблем соцiальний працiвник 21 столiття має йти в ногу iз часом
використовуючи данi мережi як у професiйнiй дiяльностi, так й для особи-
стих потреб.

Слiд зазначити, що саме вiртуальнi соцiальнi мережi є потужним засобом
пiдтримки комунiкацiї мiльйонiв громадян в мережi Iнтернет, оскiльки окре-
мi соцiальнi спiльноти вже мають десятки i сотнi мiльйонiв зареєстрованих
користувачiв [3]. Це дає змогу соцiальному працiвнику звернути увагу бiль-
шої кiлькостi користувачiв на свої послуги. Можна розмiщувати оголошення
на рiзних сайтах, вказуючи контактнi даннi. Таким чином, люди завжди мо-
жуть дiзнатися про надання допомоги i за наявностi потреби зв’язатися мiж
собою, з соцiальним працiвником, або проконсультуватися з рiзних питань за
допомогою онлайн-чату.

З огляду на те, що комунiкативний процес не зводиться лише до обмiну
iнформацiєю (її передачi та сприйняття), а ще й мiстить у собi трансформа-
цiю цiєї iнформацiї в соцiально значущi iндивiдуальнi, груповi чи масовi дiї,
то для соцiального працiвника якраз така трансформацiя i є головною ме-
тою дослiдження, де сам комунiкацiйний процес становить лише нагоду для
дослiдження. Тому соцiальний працiвник зобов’язаний орiєнтуватися в усiх
видах Iнтернет-комунiкацiй.

По-перше, соцiальний працiвник повинен бути ознайомлений з основни-
ми офiцiйними сайтами щодо своєї професiйної дiяльностi. Так, наприклад:

http://www.psyua.com.ua – сайт створений для професiйної дiяльностi
психологiв та соцiальних працiвникiв/соцiальних педагогiв системи освiти.
Даний сайт корисний не лише цiкавою та корисною iнформацiєю для фахiв-
цiв, але на ньому можна знайти законодавчу базу, iнформацiю про дiяльнiсть
Українського науково-методичного центру практичної психологiї i соцiальної
роботи системи освiти, оголошення про проекти, звiти тощо;

Випуск №9, 2019 99



Iнформатика та методика її викладання

http://www.mlsp.gov.ua – офiцiйний сайт Мiнiстерства соцiальної по-
лiтики України, де розкриваються основнi законодавчi документи у сферi
соцiальної полiтики, що стосуються дiяльностi соцiального працiвника з рi-
зними категорiями населення;

http://dsmsu.gov.ua – офiцiйний сайт Мiнiстерства молодi та спор-
ту України, де висвiтлюється iнформацiя про дiяльнiсть у сферi державної
соцiальної молодiжної полiтики (законодавчi акти, новини, оголошення та
вакансiї, контактна iнформацiя, напрями дiяльностi, спiвпраця);

http://www.dcz.gov.ua – офiцiйний сайт Державної служби зайнятостi.
За допомогою зазначеного сайту соцiальний працiвник за будь-якої потре-

би може дiзнатися про особливостi працевлаштування, вiльнi вакансiї, анонси
та подiї у сферi зайнятостi, нормативно-правове забезпечення, також є доступ
до соцiальної реклами. На сайтi можна знайти рiзноманiтнi матерiали зустрi-
чей, круглих столiв, семiнарiв, резолюцiї тощо;

http://naps.gov.ua/ua/structure/institutions/social_work – офi-
цiйний сайт Нацiональної академiї педагогiчних наук України, до складу якої
входить Український науково-методичний центр практичної психологiї i соцi-
альної роботи. На сайтi розкрито напрями дiяльностi центру, його завдання,
контактна iнформацiя, анонси та оголошення, результати дiяльностi тощо;

http://ligasocial.org.ua – офiцiйний сайт «Лiги соцiальних працiвникiв
України», яка є Всеукраїнською громадською органiзацiєю та об’єднує гро-
мадян незалежно вiд громадянства i мiсця проживання для задоволення та
захисту законних соцiальних, економiчних, творчих та iнших спiльних iнте-
ресiв своїх членiв, реалiзацiї їх прав i свобод та сприяння реалiзацiї соцiальної
полiтики в Українi;

http://www.psyua.com.ua – офiцiйний сайт психологiчної служби си-
стеми освiти України, де розмiщена iнформацiя про дiяльнiсть психологiчної
служби; проекти, якi реалiзовуються; законодавча база дiяльностi служби; її
наукова продукцiя, контактна iнформацiя, оголошення тощо.

Звичайно, що подати аналiз та характеристику усiх сайтiв неможливо.
Так, наприклад, iснує велика кiлькiсть спецiалiзованих сайтiв, що об’єднують
окремi категорiї населення, якi потрапили у складнi життєвi обставини чи
мають психiчнi чи фiзичнi вiдхилення, Iнтернет-сторiнки для обдарованої
молодi, ВIЛ-iнфiкованих тощо [4, с. 161].

Також iснують окремi сторiнки соцiальних iнститутiв, з якими може спiв-
працювати соцiальний працiвник: спецiалiзованi служби, служби для сiм’ї,
дiтей та молодi; служби у справах дiтей, громадськi органiзацiї рiзних ре-
гiонiв України та за її межами. На цих сторiнках соцiальний працiвник
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може вiднайти здобутки дiяльностi зазначених служб та органiзацiя, iнфор-
мацiю про заходи, якi органiзовуються, контактну iнформацiя, ряд послуг,
що можуть надаватися ними, нормативно-правовi документи, методичнi ре-
комендацiї щодо рiзних видiв дiяльностi у соцiальнiй сферi тощо.

По-друге, соцiальний працiвник мусить обрати для себе мережi спiльнот
та об’єднань. Мережi спiльнот, на думку багатьох науковцiв (В. Михайлов,
Думанський Н. О., Голощук Р. О., Гуревич Р.С., Iвашньової С. В., Клименко
О. А., Ломакiн Д. С., Патаракiн Е. Д., Фещенко А. В.) [3], вiдiграють зна-
чну роль у професiйному розвитку соцiальних працiвникiв. Участь у мережi
професiйних спiльнот не тiльки стимулює професiйне зростання соцiальних
працiвникiв, але й дозволяє фахiвцям соцiальної сфери, якi живуть у рiзних
куточках мiста (країни, областi, району), спiлкуватися один з одним, вирi-
шувати професiйнi питання та пiдвищувати свiй професiйний рiвень шляхом
дистанцiйного навчання.

Скориставшись даними системами соцiальний працiвник може надсилати
необхiдну iнформацiю, проводити консультацiї, здiйснювати просвiтницьку
роботу з рiзними категорiями населення, що потребують його пiдтримки,
зокрема обдарованi дiти, дiти з особливими потребами, дiти з неблагополу-
чних та багатодiтних сiмей, сiм’ї переселенцiв, люди похилого вiку та iншi
[4, с. 162].

Найбiльш часто використовуваними соцiальними мережами та спiвтова-
риствами є Instagram, Telegram, Фейсбук, Тwitter, Skype, ASKfm, LiveJournal,
Друзi.ua та iншi. Для бiльш ефективної роботи соцiальний працiвник може
створити власний спецiалiзований персональний веб-сайт, Iнтернет-сторiнки
в соцiальних мережах, електронну пошту тощо [5, с. 33].

По-третє, соцiальний працiвник сьогоднi має можливiсть брати актив-
ну участь у рiзних онлайн-режимах.

За адресною спрямованiстю повiдомлень i часом реакцiї, вiдповiдi на них
розрiзняють системи особистого й колективного листування; за часом реакцiї
на вiдправлене повiдомлення – системи iнтерактивного спiлкування (син-
хронного режиму зв’язку «on-line») й вiдстроченого (асинхронного режиму
зв’язку «off-line»). Серед комп’ютерних систем пiдтримки мiжособистiсної ко-
мунiкацiї виокремлюють такi типи як:

1) iнтерактивне особисте листування. До нього вiдносять чат (chat), ко-
ли повiдомлення, що набирається одним iз учасникiв дiалогу, автоматично
вiдображається i на монiторi iншого учасника, на яке вiн у такий самий спо-
сiб вiдповiдає, продовжуючи дiалог;

2) вiдстрочене особисте листування. До такого виду належить електрон-
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на пошта (e-mail). Користувач набирає повiдомлення i вiдсилає його адресату,
який, отримавши його, за необхiдностi надсилає вiдповiдь;

3) колективне iнтерактивне листування. Мається на увазi колектив-
ний чат, коли учасники колективного обговорення по черзi обмiнюються
реплiками-повiдомленнями;

4) вiдстрочене колективне листування. Основною його формою є еле-
ктроннi конференцiї (форуми). Повiдомлення, що вiдсилається на конферен-
цiю, стає доступним усiм її учасникам. Кожен учасник може вiдповiсти на
нього, пiдтримавши обговорення, а також може iнiцiювати новi питання;

5) зустрiчi онлайн, проведення семiнарiв, тренiнгiв та iнших заходiв за
допомогою Iнтернет – вебiнари (англ. webinar). Вебiнари можуть бути спiль-
ними i включати в себе сеанси голосувань i опитувань, що забезпечує повну
взаємодiю мiж аудиторiєю та ведучим.

Отже, необхiдним елементом, зокрема, методичної роботи соцiального
працiвника має бути робота в режимi онлайн-семiнарах, конференцiях, ве-
бiнарах тощо.

Якщо проаналiзувати український сегмент глобальної мережi, можна
сказати, що на сьогоднiшнiй день вже iснують деякi мережi професiйних
об’єднань працiвникiв соцiальної сфери. Треба зауважити, що дiяльнiсть со-
цiальних працiвникiв у мережах носить безсистемний характер, вiдсутнiй
модератор мереж, якiсть викладених ресурсiв часом не дуже висока, вiдбу-
вається постiйне порушення авторського права тощо. Дiяльнiсть мережевих
спiльнот працiвникiв соцiальної сфери на територiї України є ще дуже мало
розробленим напрямом за яким постiйно ведуться розвiдки.

По-четверте, на сьогоднi особлива роль належить саме дистанцiйно-
му навчанню, яке займає важливе мiсце щодо освiти соцiальних працiвникiв.
Метою дистанцiйного навчання є забезпечення доступностi та неперервностi
додаткової професiйної освiти на засадах пiдвищення квалiфiкацiї за мiсцем
проживанням фахiвця. Звичайно, переваги дистанцiйного навчання поляга-
ють у його iндивiдуальному графiку навчання, широкому полi для творчої
самореалiзацiї.

На сьогоднi широкого вжитку набув один iз найпоширенiших методiв
дистанцiйного навчання – вебiнар. Цей термiн утворено вiд слiв «web» та
«seminar» i застосовується для позначення рiзних онлайн заходiв: семiнарiв,
конференцiй, дискусiй, зустрiчей, презентацiй, а в деяких випадках – тре-
нiнгiв та мережевих трансляцiй тих чи iнших подiй. У ходi вебiнару зв’язок
мiж учасниками пiдтримується через Iнтернет за допомогою встановленого
на комп’ютерi або спецiального веб-додатку [6, с. 150-151].
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Зазначимо, що при отриманнi онлайн-освiти зникають межi мiж очним i
дистанцiйним навчанням. Характерологiчна властивiсть проведення вебiна-
рiв полягає в їх iнтерактивностi – ефект фiзичної присутностi. Слухачi мають
можливiсть сприймати все, що демонструє й говорить викладач, вести з ним
дiалог, уточнюючи в уснiй або письмовiй формi незрозумiлi моменти або вiд-
повiдаючи на поставленi їм запитання [6, с. 151].

Незважаючи на певнi недолiки вебiнарiв (обмежена можливiсть у трену-
ваннях, особистий контакт, робота з особистими якостями, вiдсутнiсть гаран-
тiї конфiденцiйностi, не завжди висока якiсть зв’язку тощо) вiн має i свої
переваги, такi як економiя часу i коштiв учасникiв та органiзаторiв, масшта-
бнiсть аудиторiї, доступ до рiзних допомiжних бiблiотек, архiвацiя (створення
електронних курсiв).

По-п’яте, це елемент електронної бiблiотеки. Пiзнавальна дiяльнiсть в
Iнтернетi являє собою пошук iнформацiї як за ключовими словами, так i че-
рез перехiд вiд одного гiпертекстового посилання до iншого – таке «ходiння»
по посиланнях отримало назву «навiгацiя». Сьогоднi ефективний пошук iн-
формацiї для соцiального працiвника пропонує використання можливостей
широко представлених в Iнтернетi спецiальних пошукових систем (напри-
клад: Шукалка, UAport, Bigmir, TopPING, Uaportal, Google, Meta.ua, Ukr.net
та iн.).

При цьому в мережi Internet можна знайти iнформацiю абсолютно рiзного
роду i якостi: вiд монографiй, наукових статей, перiодичних видань i зако-
нодавчих актiв до домашнiх сторiнок клiєнтiв. До теперiшнього часу велике
поширення на теренах «Всесвiтньої павутини» отримали всiлякi пiзнаваль-
нi та освiтнi ресурси: Internet-енциклопедiї та довiдники, навчальнi курси,
електроннi бiблiотеки, мережевi картиннi i фотогалереї та iн [5, с. 162].

Соцiальний працiвник зобов’язаний мати свою електронну бiблiотеку, в
якiй будуть мiститься методичнi поради, статтi, посилання на кориснi сайти,
книги, посiбники, якими можна користуватися у вiдкритому доступi. Також
у нiй можуть мiститься посилання на iншi електроннi бiблiотеки, що допомо-
жуть у роботi.

Висновки
Соцiальнi iнтернет-мережi є невiд’ємною частиною в iснуваннi людства

i роботi соцiальних працiвникiв. З їх допомогою вони стають ближчими до
своїх клiєнтiв i можуть надавати квалiфiковану допомогу. Завдяки Internet
ресурсам з’являється можливiсть допомагати людям з рiзних куточкiв свi-
ту. Соцiальнi мережi змiнюють роботу працiвникiв на бiльш комфортну та
широкоформатну.
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The use of social networks in the work of social workers
The modern social worker must be able to use social networks in his work in

order to interact with his clients wherever and in different circumstances. A social
worker must expand his field of activity and use new working methods to work
more effectively.
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