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Передмова 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі третє видання збірника наукових робіт 

викладачів і студентів соціально-психологічного факультету Житомирського 
державного університету імені Івана Франка «Актуальні проблеми соціальної 
сфери», що вже став систематичним відображенням науково-дослідної діяльності 
викладачів і студентів нашого факультету; представляє результати курсових, 
бакалаврських, магістерських, дисертаційних досліджень. 

Цей збірник присвячено значущій для нас даті – 10-ти-річчю соціально-
психологічного факультету ЖДУ ім. І. Франка. Протягом цих десяти років 
факультет перетворився на дружню ініціативну команду, що має власні цілі, 
традиції, приводи для гордості. Хочеться зазначити такі наші здобутки та інновації, 
як: 

 практикум із соціальної педагогіки – спецкурси практичного характеру, 
спрямовані на формування у студентів умінь та навичок організовувати 
психолого-педагогічну взаємодію з клієнтами на основі спільних інтересів 
(наприклад, етнодизайн, журналістика, канестерапія, організація культурно-
дозвіллєвих заходів, волонтерство та багато інших); 

 мистецькі проекти факультету, серед яких систематичними стали: 
Виставка Двох Картин на Сьомому Небі (презентація творчості відомих 
житомирських художників), Людина Року (відзначення здобутків студентів та 
співробітників у галузях громадської діяльності, науки, мистецьких і 
спортивних подій); 

 наукові проекти кафедри соціальної педагогіки та педагогічної 
майстерності (організація Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки – режим 
доступу: http://contest.zu.edu.ua; розробка колективної монографії 
«Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект»); 

 соціальні проекти Студентської Соціальної Служби для Молоді (керівниця 
– Світлана Коляденко), спрямовані на підтримку вразливих категорій 
учнівської й студентської молоді та проведення доброчинних акцій; 

 Соціально-інтерактивний «Театр Життя» – об’єднання викладачів і 
студентів, які засобами театрального мистецтва піднімають у студентському 
середовищі актуальні соціальні проблеми та питання; створюють 
можливості діалогу глядачів і акторів. Діяльність «Театру Життя» втілюється 
через різноманітні форми та засоби – інтерактивні й публіцистичні вистави, 
форум-вистави, презентації; 

 Центр міжкультурної толерантності (керівниця – Інна Палько), який 
реалізує просвітницькі молодіжні програми та соціальні проекти з протидії 
різним формам дискримінації. Основними видами діяльності Центру 
міжкультурної толерантності є Школа міжкультурної толерантності, 
Дискусійний відеоклуб, «Жива бібліотека», Форум-театр та інші; 

  Центр ґендерної освіти (керівниці – Олена Остапчук, Наталія Тарасенко), 
діяльність якого спрямована на формування ґендерно чуйного освітнього 
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середовища та сприяння саморозвитку і самореалізації студентського 
активу. Завдяки діяльності Центру студентами було реалізовано наступні 
власні соціальні проекти: «Соціалізація жіночої студентської молоді, в тому 
числі молодих мам» – Н. Кривой; «Ґендерна просвіта молоді 
Житомирщини» – Ю. Покотило, О. Добрякова; «Школа молодої сім'ї» – Б. 
Антонян-Шевчук; «Правова просвіта лідерів студентського самоврядування 
ВНЗ м. Житомира» – В. Безсмертна та інші; 

 розширення географії участі викладачів і студентів кафедри у міжнародних 
проектах. Франція, Південно-Африканська Республіка, Сполучені Штати 
Америки, Молдова, Албанія, Ізраїль, Швеція, Литва, Польща, Німеччина, 
Грузія, Білорусь, Угорщина, Бельгія, Казахстан, Словакія, Азербайджан – 
дякуємо за гостинність! «Білою плямою» наразі залишається лише 
континент Австралія . 

Ми пишаємося нашими перемогами у науковій сфері, зокрема у: 
Всеукраїнському дистанційному конкурсі студентських і учнівських наукових робіт з 
соціальної педагогіки (Юлія Золотуха – Гран-Прі); Всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт (Юлія Покотило, Світлана Щур – дипломи ІІІ 
ступеня); Всеукраїнській студентській олімпіаді із соціальної педагогіки (Сергій 
Михнюк – диплом ІІІ ступеня); стипендіальній програмі «Завтра.UA». 

Серед стратегічних напрямів подальшої наукової діяльності варто відзначити: 
створення наукового гуртка; викладання окремих дисциплін/ занять/ тренінгів 
англійською мовою; збільшення кількості міжнародних публікацій та участі у 
конференціях; реалізація проекту Ради Європи «No Hate Speech Movement». 

Бажаємо соціально-психологічному факультету та всім, хто себе з ним 
ідентифікує, нових і великих досягнень, рефлексій та звершень! 

Будьте здоровими та щасливими! 
 

З повагою, Надія Павлик. 
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РОЛЬ ТЕЛЕФОННОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ  
ДЛЯ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ТА СТАРШОЇ ШКОЛИ 

 

Постановка проблеми. Допомога людям вважається найвищою цінністю та 
проявом доброчинності. В постіндустріальному суспільстві існує багато соціальних 
служб, специфікою діяльності яких є надання соціально-педагогічної допомоги різним 
категоріям населення. Прикладом чого є Телефон Довіри. Створення такої соціальної 
інституції дуже важливе, оскільки ознакою готовності людини вирішувати свої 
проблеми є звернення за допомогою. Тому в більшості випадків така допомога має 
бути швидкою, мобільною та доступною. 

В онтогенезі особистості на різних вікових етапах виділяють певні проблеми, від 
яких залежить її подальший психологічний та соціальний розвиток. Тому 
консультування дітей та підлітків в складних життєвих обставинах як соціальна 
категорія є особливим видом соціально-педагогічної допомоги. Різноманітні звернення 
від дітей, підлітків та старшокласників базуються на психологічному запиті, 
пов’язаному з вирішенням соціальних або особистих проблем: особистісні та 
міжособистісні конфлікти, непорозуміння у відносинах з батьками, адиктивна 
поведінка, питання шкільної адаптації та соціалізації. Саме тому актуальною є 
професійна соціально-педагогічна підтримка в складній життєвій ситуації, в якій 
опинився учень та знаходження учнем варіантів вирішення цієї ситуації під час 
телефонної комунікації. Для цього дуже важливим є дослідження основних звернень 
учнів середньої та старшої школи на Телефон Довіри, пошук та розвиток нових форм 
надання телефонної допомоги. 

Вагомий внесок у дослідження проблем телефонного консультування внесли 
А. Г. Амбрумова, О. М. Моховиков, А. В.Скворцов, Т. В. Снєгірьова, Г. Хемблі. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз літератури свідчить, що телефонне 
консультування – це сучасна практика надання соціально-педагогічної допомоги. Дана 
форма консультативного процесу на відстані дозволяє учням, які не наважувалися 
звернутися до фахівця або не мають такої можливості, за участі дипломованого 
консультанта вирішити власні проблеми. Оскільки служба «Телефону Довіри» одна із 
найбільш значущих форм надання допомоги дітям та підліткам та виконує 
посередницьку роль серед інших соціально-педагогічних послуг, то виникає 
суперечність між затребуваністю телефонного консультування з боку учнів та 
відсутністю саме технологій консультування такої категорії. Тому актуальним ми 
вважаємо необхідність створення нових соціально-педагогічних технологій 
консультування дітей та підлітків по телефону. 

Варто зазначити, що телефонне консультування – форма анонімного 
консультування, що дає змогу учневі в будь-який час звернутися за номером гарячої 
лінії телефону довіри і обговорити з консультантом будь-яке питання, що його 
цікавить [1, с. 172]. 
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Така форма консультування зручна для учнівської аудиторії тим, що анонімність 
розмови дає змогу підняти будь-які теми, зокрема ті, які підліток вважає 
непристойними і соромиться обговорювати з однолітками чи батьками. 

Анонімність дає змогу спокійно, без напруги і почуття сорому обговорювати 
значущі, а іноді, на думку підлітка, й нерозв'язні ситуації, з яких він шукає вихід. 

Для багатьох школярів, що телефонують анонімно, важливою темою є конфлікти 
та непорозуміння з батьками й вчителями. Ці питання серйозно хвилюють дітей. 
Розмова з анонімним дорослим є для них змістовнішою і більш значущою, ніж з 
однолітками. Певне значення у телефонному консультуванні має також його 
комфортність, адже підліткові не потрібно йти чи їхати на консультацію, знайомитися з 
консультантом і включатися в особистісне спілкування з ним [2, с. 16]. 

Важливе значення має телефонне консультування для дитини чи підлітка, 
схильних до суїциду. Вже сама можливість розкритися, вилити свою образу, 
поділитися з іншою людиною почуттям болю чи гіркоти дуже часто дає дитині розрядку 
й полегшення. До того ж, аргументи, які наводить анонімний психолог, вона, зазвичай, 
сприймає краще, ніж міркування дорослих зі свого оточення. 

Під час здійснення дослідження було проведено глибинне інтерв’ю. Даний метод 
опитування проводився у відповідності із завчасно сформульованими питаннями. В 
якості респондентів виступили консультанти служби «Телефон Довіри» 
Житомирського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 
консультанти студентської соціальної служби «Телефон Довіри» Житомирського 
державного університету імені Івана Франка відповіли на 7 запитань. 

Було з’ясовано, що в чотирьох випадках із десяти телефонують діти, а саме учні 
середньої та старшої школи. Аналіз відповідей респондентів показує, що учні 
звертаються з приводу: нерозуміння батьками, нерозділеного кохання, відносин між 
однолітками, відносин з учителями, незадоволення власною зовнішністю. Серед 
технік, засобів та прийомів телефонного консультування спеціалісти використовують 
активне слухання, відкриті запитання, перефразовування, уточнення, довірливу 
співбесіду, метод соціально-психологічної підтримки, методику телефонної 
психологічної корекції, психотерапевтичну бесіду, нейролінгвістичний метод, метод 
емпатичного контакту. 

Респонденти наголошують, що чим вищим є рівень знань фахівця, тим більш 
позитивно консультант може вплинути на психологічний стан клієнта. 

Роз'яснюючи дітям, підліткам позитивні аспекти користування телефоном довіри, 
педагог полегшує процес вирішення важливих питань, які, через їх інтимність і (як 
здається підліткові) нестандартність, неможливість обговорення їх з серйозними і 
компетентними співрозмовниками, викликають у нього почуття дискомфорту, напруги, 
невпевненості. 

Пропагуючи телефонне консультування, педагог сприяє підвищенню 
комунікативної культури підлітків та юнаків, прилучає їх до сучасного рівня й засобів 
отримання необхідної інформації. 

З метою розвитку пізнавальних процесів учнів батькам і вчителям надаються 
рекомендації, що враховують вік дитини та її індивідуальні особливості, складається 
цільова розвивальна програма, пропонується спеціальна психолого-педагогічна 
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література. Для вирішення проблем, які виникають у міжособистісних стосунках учнів, 
найдоцільніше спільно обговорювати з учнем, батьками та вчителями конструктивні 
моделі поведінки в різних конфліктних ситуаціях, корисно залучати учнів та їхніх 
батьків до різних форм групової роботи (тренінги, корекційні групи тощо). У деяких 
випадках рекомендується сімейна психотерапія. 

Отже, телефонне консультування є ефективним, тому що дає змогу розкрити 
будь-які теми, зокрема ті, які учні вважають непристойними і соромляться 
обговорювати з однолітками чи батьками. В даному випадку спеціалісти інформують 
учнів, забезпечують емоційну підтримку. Таким чином, можна стверджувати, що 
телефонне консультування відіграє значиму роль серед соціально-педагогічних 
послуг, які надаються учням середньої та старшої школи. 
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