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Вступ 

У структурі населення будь-якої сучасної держави сім`я 

військовослужбовця займає вагоме місце, оскільки військова служба – це 

особливий, надзвичайно важливий вид діяльності, покликаний гарантувати 

громадянам країни національну безпеку. 

В умовах докорінної реорганізації Збройних Сил України з усією 

силою виділились проблеми життєдіяльності сімей військовослужбовців, 

зокрема: обмеження у між сімейних, внутрішньосімейних і міжособистісних 

контактах; зниження можливостей комунікації; високий рівень тривожності, 

пов'язаний зі специфікою професійної діяльності військовослужбовця 

(ризиком для життя і здоровя) частими переїздами у зв’язку із зміною місця 

проходження служби тощо); високий рівень завантаженості жінок; 

дестабілізуючий вплив негативних явищ на стійкість сімейних стосунків, на 

формування сімейного мікроклімату; труднощі в організації сімейного 

дозвілля; проблеми сімейної взаємодії; дефіцит чоловічого впливу на 

виховання дітей та, поряд з цим, високий рівень агресивності батьків-

військовослужбовців. У зв’язку з цим, зміцнення сімї військовослужбовця 

Збройних Сил України, її життєстійкості, захист інтересів і прав її членів 

вимагають спеціально організованої, науково обґрунтованої та технологічно 

виправданої соціально-педагогічної роботи. 

Слід зазначити, що в Україні уже існує певний досвід соціально-

педагогічної роботи з сім’ями військовослужбовців Збройних Сил, який 

однозначно засвідчує її ефективність. Проте досить часто спеціалісти, на 

яких покладається виконання даного напряму роботи достатньою мірою не 

обізнані зі специфікою процесу взаємодії з такою категорією сімей, не 

знають їх особливостей, не володіють відповідними технологіями 

розв’язання тих чи тих проблем життєдіяльності, що, у свою чергу, не 

дозволяє забезпечити належний рівень соціально-педагогічної допомоги 

конкретній сім’ї. Таким чином, можна стверджувати, що наявний досвід 

соціально-педагогічної роботи з сім’ями військовослужбовців Збройних Сил 



вимагає узагальнення, теоретичного і практичного дослідження та 

обґрунтування специфіки. 

Дослідженням сімей військовослужбовців Збройних Сил, соціальних 

засад їх життєдіяльності, адаптації до сучасних соціальних умов займалися 

низка вітчизняних і зарубіжних учених ( І.Звєрєва [23], А.Капська [25], 

А.Кочубей [37], С.Соловйов [73], В.Форсова [88], А.Шавлов [91] ). 

Вивченням особливостей життєдіяльності сімей військовослужбовців 

займались такі вчені, як О. Карабецька [27], І.Козлова [33], О.Лугова [44], 

Л.Матвєйчук [47], С.Моцарь [50], В.Торохтій [82]. Суттєве значення в 

осмисленні необхідності зміцнення сучасної сімї військовослужбовця мають 

праці А. Капської [25], Т.Семикіної [69], Є.Потапчук [65], В.Форсової [88], 

які досліджували особливості функціонування дезорганізованих сімей 

військовослужбовців. Психологічні особливості становлення сімей майбутніх 

військовослужбовців розкриваються у працях Г.Кошонько [38]. 

Віддаючи належне теоретичній і практичній значущості праць вчених, 

ми змушені констатувати, що стан наукової розробки сучасних проблем 

життєдіяльності сімей військовослужбовців Збройних Сил, організації і 

здійснення соціально-педагогічної роботи з ними, ролі соціального педагога 

у забезпеченні позитивно спрямованої життєдіяльності цієї категорії сімей не 

можна вважати задовільним. Це, безперечно, обумовлюється низкою 

факторів: життєдіяльність сімей військовослужбовців постійно зазнає певних 

змін у контексті змін соціальної дійсності; дослідження життєдіяльності 

сімей військовослужбовців присвячуються лише окремим її аспектам; на 

сьогодні в Україні не проводилися комплексні наукові дослідження сімей 

військовослужбовців я специфічної соціальної групи, яка займає особливе 

місце в соціальній структурі суспільства; не висвітленими залишаються зміст 

та основні напрями соціально-педагогічної роботи з сімями 

військовослужбовців, шляхи вирішення проблем, пов’язаних зі специфікою 

їх життєдіяльності; не стали предметом вивчення також сімї 

військовослужбовців в умовах реформування української армії. 



Об’єкт дослідження – сім’ї військовослужбовців. 

Предмет дослідження – зміст соціально-педагогічної роботи з сім’ями 

військовослужбовців. 

Мета дослідження – дослідити змістові характеристики соціально-

педагогічної роботи з сім’ями військовослужбовців. 

Завдання дослідження: 

1. Охарактеризувати сім’ї військовослужбовців як об’єкт соціально-

педагогічної діяльності. 

2. Дослідити основні проблеми сімей військовослужбовців ЗСУ; об’єкти 

впливу на психічний стан військовослужбовців ЗСУ. 

3. Розробити тренінг соціально-педагогічної роботи з сім’ями 

військовослужбовців. 



Загальні висновки 

         Становлення незалежної української держави, її економічний та 

соціальний розвиток, інтеграція в європейське і світове співтовариство 

можливі за умов докорінних змін у всіх сферах суспільного життя і, перш за 

все – у соціальній сфері. Одним зі стратегічних загальнонаціональних 

пріоритетів державної сімейної політики України є соціально-педагогічна 

робота з сім’ями військовослужбовців, оскільки від вирішення багатьох 

проблем, що виникли перед сучасними сім’ями військовослужбовців, 

залежить не лише благополуччя самих сімей, але і результативність реформ, 

які здійснюються сьогодні у ЗСУ та боєздатність нашої держави. 

        Соціально-педагогічна робота з сім’ями військовослужбовців ЗС є 

різновидом соціально-педагогічної діяльності, спрямованою на забезпечення 

адекватної соціальної підтримки та здійснення соціального захисту сімей 

військовослужбовців ЗС, зміцнення та активізацію їх адаптаційного 

потенціалу, створення сприятливих для них умов життєдіяльності, 

забезпечення тривалих соціальних стосунків, налагодження механізмів 

самоорганізації і саморозвитку, допомоги членам сімей 

військовослужбовціву їх позитивній соціалізації. Метою діяльності 

соціального педагога з сім’ями військовослужбовців є організація позитивно 

спрямованої життєдіяльності сім’ї та соціалізація її членів. Тому професійна 

діяльність соціального педагога у даній ситуації характеризується низкою 

властивостей, основними із яких є: науковість, активність, адресність, 

комплексність, гнучкість, динамічність, неперервність. Зміст професійної 

діяльності відображається при реалізації  таких функцій соціального 

педагога: діагностичної, попереджувально-профілактичої, корекційно-

реабілітаційної, соціально-терапевтичної, комунікативної, організаторської, 

охоронно-захисної, прогностичної, соціально-медичної, морально-

гуманістичної. Функції соціального педагога у його роботі з  сім’ями 

військовослужбовців ЗС, у свою чергу, визначають професійні ролі, які він 

виконує, а саме: посередника; захисника інтересів сім’ї; учасника суспільної 



діяльності; духовного наставника; соціального терапевта; експерта. 

Виконання означених функцій соціальним педагогом безпосередньо 

залежить від його професійної компетентності. 

         Соціально-педагогічна робота з сім’ями військовослужбовців ЗСУ 

повинна базуватися на таких основних принципах соціально-педагогічної 

діяльності: законності та прав людини; незалежності; державного підходу до 

завдань, які реалізуються у соціально-педагогічній діяльності з 

військовослужбовцями і їх сім’ями; зв’язку змісту соціально-педагогічної 

діяльності з конкретними умовами життєдіяльності сім’ї; особистісного 

підходу; диференційованого й індивідуального підходу; педагогізації 

соціально-педагогічної діяльності; соціокультурної спрямованості соціально-

педагогічної діяльності; наукової обґрунтованості соціально-педагогічної 

роботи; цілеспрямованості; універсальності; соціального реагування; 

незалежності; клієнтоцентризму; родинноцентризму (фамілієцентризму); 

опори на власні сили ; конфіденційності; толерантності; системності; 

об’єктивності; компетентності кадрів; максимізації. 

          До основних напрямів соціально-педагогічної роботи ми відносимо 

соціальну допомогу, соціальний захист, соціальне забезпечення, надання 

соціальних послуг (шляхом соціальної підтримки, соціального 

обслуговування, соціального супроводу і його різновиду – соціально-

педагогічного супроводу та соціального патронажу і його різновиду – 

соціально-педагогічного патронажу), соціальне посередництво,соціальну 

адаптацію, соціальну діагностику, соціальну профілактику, соціальну 

корекцію, соціальну реабілітацію, підготовку до цивільного життя та 

організацію культурно-дозвіллєвої діяльності. 

         Реалізація мети соціально-педагогічної роботи з сім’ями 

військовослужбовців ЗСУ потребувала пошуку оптимальних технологій. 

Соціально-педагогічна технологія роботи з сім’ями військовослужбовців 

ЗСУ – це стандартний комплекс методично описаних і послідовно 

впроваджених дій та процедур, результатом яких є налагодження позитивно 



спрямованої життєдіяльності сімей військовослужбовців ЗСУ та 

забезпечення їх гармонійної взаємодії з цивільним і військовим соціальним 

середовищем за рахунок адаптації до нього, реалізації та розвитку у ньому. 

Серед соціально-педагогічних технологій роботи з сім’ями 

військовослужбовців ЗСУ слід виокремити три основні групи: технології 

формування свідомості; технології організації пізнавальної, практичної 

діяльності та поведінки; технології стимулювання діяльності та поведінки. 

Різноманітність технологій соціально-педагогічної роботи з сім’ями 

військовослужбовців ЗСУ зумовлюється не лише характером проблем, які 

виникають  у цих сім’ях, але і розмаїттям форм і методів вирішення.  

 Згідно з результатами нашого дослідження ми можемо зробити 

висновок, що основна частина цих сімей функціонує, перебуваючи на стадії 

соціалізаційного батьківства. У зв`язку зі скороченням періоду 

репродуктивного батьківства можна говорити про переважаючу малодітність 

сімей військовослужбовців. Помітними чинниками, що впливають на 

репродуктивну функцію сім`ї військовослужбовця ЗСУ є низький рівень 

заробітної плати, відсутність забезпечення житлом та часті переїзди за 

місцем служби. 

Щодо причин психічних розладів, то військовослужбовці головну роль 

у їх виникненні відводили емоційно значимим для більшості людей 

факторам: конфлікти на службі (35%), конфлікти в сім’ї (47%), ситуації 

гострого горя (18%), інші причини (4%). 

         Таким чином, оптимізувати соціально-педагогічну роботу з сім’ями 

військовослужбовців можна шляхом: вдосконалення чинних щодо вирішення 

проблем військовослужбовців та їх сімей законодавчих та нормативно-

правових актів та забезпечення їх дієвості; профілактики проблемності сімей; 

оптимізації змісту соціально-педагогічної діяльності з означеною категорією 

сімей; цілеспрямованої підготовки професійних кадрів до соціально-

педагогічної роботи з означеною категорією сімей; запровадження педагогіки 

гуманізму як у процесі професійної підготовки соціальних педагогів,так і у їх 



безпосередній роботі з сім’ями військовослужбовців в умовах реформування 

ЗСУ. 
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