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соціальний досвід, громадянська позиція. Найголовнішим “рушієм історії” 

тут виявилися самі українці, передусім ті, що за роки новітньої державної 

незалежності народилися, виросли й заявили про себе. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ДІТЬМИ  

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 

 

Останні події в Україні показують, що з’являються нові категорії осіб, 

які потребують соціального захисту. Особливо вразливою групою 

вважаються жінки та діти із соціально незахищених категорій, сім’ї, члени 

яких загинули або були поранені в ході трагічних подій на Сході України, 

зокрема, вдови, які залишилися єдиними годувальниками родин, сім’ї 

військовослужбовців, які стають внутрішніми мігрантами. Надзвичайної 

уваги потребують діти із сімей, в яких загинули їхні рідні та близькі, друзі і 

знайомі. Працівникам психологічної служби необхідно знати про такі сім’ї, 

своєчасно надати необхідну психологічну, соціально-педагогічну допомогу. 

За даними психологічного дослідження, що проводилося під егідою 

Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) у Донецькій області, майже 40% дітей 

віком 7-12 років та більше половини дітей віком 13-18 років стали 

безпосередніми свідками подій, що пов’язані з війною. Відповідно 14% та 

13% бачили танки та іншу військову техніку, 13% та 22% бачили бої та 

сутички, 4% і 15% побиття знайомих людей, 6% та 5% стали свідками 

погроз застосування зброї. Декілька дітей з опитаних бачили вбитих і 

поранених. 76% дітей віком 7-12 років та 43% дітей віком 13-18 років 

відчували страх, коли ставали свідками вищеописаних подій [2, 37]. 

У зв’язку з цим, суттєво підвищується роль та значення професійної 

діяльності працівників психологічної служби системи освіти: практичних 

психологів і соціальних працівників. 

Травмуючи обставини залишають дитину без стабільного, 

безпечного та підтримуючого оточення, яке є необхідним для нормального 

розвитку. Навіть якщо сім’я переїхала на нове місце в повному складі, 
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дорослі не можуть приділяти вихованню і проблемам дітей стільки ж 

уваги, скільки приділяли раніше. Батьки, самі переживаючи тяжкий стрес 

та кризу ідентичності, не завжди здатні виконувати звичні сімейні ролі. 

Вони часто не мають сил, щоб допомогти своїм дітям. Із втратою 

найближчого оточення (близьких, родичів, сусідів), сім’я втрачає значну 

частину соціальної підтримки [1, 54]. 

Специфічна робота у конфліктний та постконфліктний період як з 

дітьми, так і з дорослими хоч і є новою для багатьох спеціалістів психологічної 

служби, проте однозначно вимагає від них відповідального ставлення, 

високого професіоналізму з питань профілактики наслідків стресів і дистресів, 

гострих емоційних станів, переживання горя і втрат, попередження різних 

проявів міжособистісних конфліктів, насильства в освітньому середовищі, а 

також чуйності і поваги до кожної особистості [4, 344]. 

До основних проблем, які можуть спостерігатися у дітей-

переселенців, належать: 

1) порушення когнітивних процесів (погіршення пам’яті, труднощі 

концентрації уваги, розлади мислення); 

2) невротичні реакції (стресове виснаження, фобічні реакції, порушення 

сну й апетиту); 

3) функціональні розлади (регрес поведінки та психосоматичні розлади); 

4) емоційні та поведінкові порушення (реакції протесту, підвищена 

плаксивість та капризність, часті зміни настрою); 

5) проблеми пов’язані із спілкуванням (не сформованість адекватних 

соціально-комунікативних навичок, страх і недовіра або агресія і 

дратівливість стосовно оточення, можлива надмірна залежність від 

думок оточуючих); 

6) порушення взаємовідносин в сім’ї, коли зміна соціальної ситуації та 

обов’язків у сім’ї часто змушує дітей і підлітків «включатися» в 

дорослі проблеми (до яких вони можуть бути не готові) [3, 198]. 

Особливі труднощі переживають діти-переселенці підліткового віку, 

який є найважливішим етапом у формуванні і розвитку ідентичності. 

Переселенці займають маргінальне положення у приймаючому 

середовищі. З одного боку, якщо підлітки не входять у соціальну мережу 

земляків, то їм доволі важко сформувати позитивне ставлення до себе. А з 

іншого – традиції та стиль життя, які пропагують члени такої мережі 

можуть суперечити нормам приймаючого середовища. Як результат, 

підліток може відчувати відчуження та дезорієнтацію [1, 62]. 

Майже всі діти-переселенці мають досвід життєвих потрясінь і 

потребують допомоги з відновлення їхнього психологічного здоров’я. 

Метою психологічної підтримки цієї категорії дітей має бути 

допомога в подоланні проблем розвитку, викликаних пережитим досвідом 

вимушеної міграції [2, 106]. 
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Допомога дітям-переселенцям передбачає: 

1. Забезпечення умов для оптимального розвитку (створення 

безпечної та сприятливої ситуації для розвитку дитини через роботу зі 

всією сім’єю, забезпечення стимулюючих соціальних контактів і 

можливостей для розкриття її здібностей):  

- створення сприятливого соціально-психологічного клімату в 

навчальному закладі та оптимізація змісту і форм психологічної 

просвіти педагогічних працівників, батьків; 

- застосування міжсекторальної взаємодії і мультидисциплінарного 

підходу до вирішення проблем, які виникають (за потреби звернутися до 

закладів і установ охорони здоров’я, підрозділів служби з надзвичайних 

ситуацій тощо з пропозицією співробітництва та координації у справі 

надання психологічної допомоги тим, хто її потребує); 

- залучення до надання психологічної допомоги висококваліфікованих 

фахівців, практичних психологів, соціальних педагогів, психотерапевтів, 

консультантів ПМПК. 

2. Стимулювання розвитку через підтримку дитини: 

- забезпечення індивідуального супроводу працівниками психологічної 

служби системи освіти всіх без винятку дітей, вихованців, учнів, 

студентів зазначених категорій та надання їм необхідної корекційної, 

реабілітаційної і соціально-педагогічної допомоги; 

- залучення постраждалих дітей до участі в діяльності позашкільних 

навчальних закладів з метою створення умов для їхньої самореалізації та 

проведення діагностичної і корекційно-відновлювальної роботи з ними 

практичних психологів цих закладів;  

- робота з дітьми зазначених категорій під час літнього оздоровлення у 

таборах відпочинку, навчальних закладах, місцях тимчасового 

перебування; 

- залучення вихованців, учнів, студентів зазначених категорій до активної 

виховної і розвивальної діяльності в позаурочний час. 

3. Усунення перешкод для розвитку дитини: 

- соціально-педагогічна допомога сім’ям вимушених переселенців у 

налагодженні соціальних зв’язків із місцевими закладами охорони 

здоров’я, працевлаштування, соціальних служб, закладів і установ 

освіти, забезпеченні дітей навчальними посібниками, підручниками, 

іншим навчальним приладдям; 

- надання соціально-педагогічної і психологічної допомоги абітурієнтам і 

першокурсникам ВНЗ і ПТНЗ в адаптації до нових умов навчально-

виховного процесу та налагодження побутових умов їх проживання і 

встановлення нових соціальних зв’язків у навчальному закладі і за його 

межами; 
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- недопущення своїми діями чи бездіяльністю вторинної травматизації 

учасників навчально-виховного процесу та, у разі потреби, 

перенаправлення дітей, батьків і педагогів до інших спеціалістів [2, 106]. 

Соціально-психологічний супровід дітей-переселенців має бути 

спрямований на забезпечення успішної адаптації дітей у закладі освіти [4, 284]. 

Психологічний супровід учнів з посттравматичним стресовим 

розладом має включати в себе наступні напрями роботи: 

1. Психодіагностика посттравматичного стресового розладу з 

використанням невербального спостереження за реакцією дитини під час 

спілкування з практичним психологом, тілесними сигналами несвідомих 

процесів (приховані емоції, витіснені, але актуальні переживання), аналіз 

висловлювань дитини (особисте ставлення дитини до травми і її значення 

для неї), проективних методик (виявляють актуальні процеси емоційно-

вольової сфери, дозволяють зрозуміти, наскільки травма спотворила 

сприйняття себе та навколишнього світу. Психологічна діагностика учнів 

здійснюється за згодою батьків чи осіб, які їх замінюють. 

2. Психологічне консультування учнів з посттравматичним 

стресовим розладом передбачає індивідуальну та групову 

пситхоконсультаційну допомогу. Для елімінації травматичного стресу 

використовують емпатійне слухання як засіб, що знімає частину 

внутрішньої емоційної напруги.  

3. Психолого-педагогічне консультування батьків учнів з 

посттравматичним стресовим розладом. В основному, консультування 

спрямоване на розвиток можливостей сімейної психокорекції 

посттравматичного стресового розладу, підвищення адаптивних 

можливостей самих батьків. 

4. Психолого-педагогічне консультування педагогічного колективу 

школи з питань супроводу дітей з посттравматичним стресовим розладом з 

метою безпечного та дружнього середовища у закладі. 

5. Психокорекція посттравматичного стресового розладу спрямована 

на допомогу дитині стати над ситуацією, навчити її пристосовуватися до 

дійсності і долати психотравмуючі впливи. В її основі – використання 

комплексу психокорекційних методик: заняття в арт-студії, навчання 

прийомам релаксації і зняттю м'язової напруги, психокорекційні вправи, 

соціально-психологічні тренінги, різні прийоми групової та індивідуальної 

арт-терапевтичної корекції [4, 284]. 

Отже, події останніх місяців показали значення і велику цінність 

окремої особистості, її роль у суспільно-історичних змінах. Одночасно 

стала очевидною необхідність соціально-психологічного захисту і 

психологічної допомоги як окремим людям, так і цілим соціальним 

групам. У часи соціальних потрясінь якраз і виявляється увесь наявний 

потенціал особистості. У такі часи кожна людина «показує своє 
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справжнє обличчя», увесь свій особистісний потенціал. Сказане 

стосується і соціальних  працівників. У цей час кожен професіонал 

мають показати суспільству, все на що вони здатні, виявити високий 

професіоналізм, відповідальність перед людьми, чуйність і повагу до 

кожної особистості. 
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ОЦІНКА РІВНЯ ЦІЛЬОВОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ 

ДО СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

У ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ АТО  

З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ 

 

Готовність до діяльності в екстремальних ситуаціях – одна з 

найважливіших умов забезпечення особистої безпеки кожної людини і 

суспільства в цілому. Сьогодні ця проблема стає найактуальнішою у 

зв’язку з проведенням антитерористичної операції на Сході України. 

Тенденція збільшення кількості різних загроз обумовлює необхідність 

формування у особового складу навичок безпечної поведінки та 

психологічної готовності до дій в умовах проведення антитерористичної 

операції (АТО). Так, за даними Президента України, на 01.03.2015 р. під 

час виконання службово-бойових завдань при проведенні АТО загинуло 

1549 військовослужбовців, більше 5600 осіб отримали поранення. 

Одним із засобів якісної оцінки рівня психологічної готовності 

особистості до діяльності, на нашу думку, є експертна оцінка. Вона може 

спиратися на аналіз результатів діяльності, її кількісних показників та 

оцінок якості або на особисту співбесіду експерта з оцінюваною особою. 

Обидва підходи вимагають дуже високої кваліфікації експерта, в іншому 

випадку їх застосування призводить до значних суб’єктивних спотворень 


