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Актуальність

проблеми:

Українапереживає

чи

На

не

Вступ
сьогоднішній

день

найтривожнішічаси

в

стаєзрозумілим,

що

новітнійісторії,

що

обумовлюєцілу низку проблем у соціальномужитті країни. Невизначеність
перспектив

майбутнього

життя,

змінастереотипівжиттєдіяльності,

дефіцитсприятливого соціального середовища для соціалізаціїособистості, все
це є результатом нинішньоїкризовоїситуації в Україні. Визначені проблеми не
можуть бути вирішені без системного втручання соціальних педагогів,
реалізаціяпрофесійної діяльності яких направлена на сферу допомоги людям в
означенихпроцесах

соціального

життя.

Діяльність

соціального-педагога

орієнтується на створення та підтриманнясприятливих умов соціальноїадаптації
та соціалізаціїособистості.
Також вартовідзначити, що особливістю соціально-педагогічної роботи є
націленість

на

позитивнийсоціальнийрозвитокособистості

наряду

з

вирішеннямсуб’єктивних проблем особистості. ЇЇ головнимзавданням є –
навчитилюдинусамостійновирішуватижиттєві проблеми, тобтоадаптуватися до
умов життя в соціальномусередовищі. У своїйпрофесійній діяльності соціальніпедагоги керуються наступними законодавчими актами: Закон України «Про
соціальні послуги» - в цьомузаконівизначеніосновні правові та організаційні
засади

надання

соціальних

послуг

особам,

які

знаходяться

у

складнихжиттєвихобставинах та вимагаютьсторонньоїдопомоги; Закон України
«Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» - цей Закон визначає
правові та організаційні засади соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
Постанова КабінетуМіністрів України від 18 жовтня 1999 р. № 1923 «Про
затвердження

Порядку

наданнямедичноїдопомоги

у

військово-медичних

закладах і взаєморозрахунків за неїміж військовими формуваннями».
Проаналізувавшинауковулітературу з визначеної проблеми дослідження,
нами буловиявлено, що на даний момент в українськомусуспільстві, нажаль,
немаєчітковизначеноїсистеми
різнимикатегоріями

соціально-педагогічної

військових

та

діяльності
їх

з

родинами.

Цяситуаціяпояснюєтьсянедостатньоюсоціальноюорієнтацієюдержавноїсоціальн
оїполітики, низьким рівнем фінансування соціальних програм, а також
відсутностікваліфікованихфахівців

з

соціально-педагогічної

роботи,

що

спеціалізовані за напрямом: «Соціальна робота з військовослужбовцями».
Специфіка

соціально-педагогічної

роботи

з

військовослужбовцями

розглядалася такими вченими, як: Андреєва Т. І., Беденко-Зваридчук О.
А.,Дубровіна І. В., Куліков В. І., Легуша С. М., Максимова Н. Ю.,
Шипіцина Л. М., та інші.
Враховуючиактуальністьданої
нашогодослідженняобрано

проблеми,

темою

«Соціально-педагогічна

робота

з

військовослужбовцями в умовах медичних установ».
Предметомдослідження є методи, форми та засоби соціально-педагогічної
діяльності з військовослужбовцями, що знаходяться у медичних установах
після перебування в зоні проведення АТО.
Об’єктомдослідження

є

соціально-педагогічна

робота

з

військовослужбовцями.
Завдання:
1. Охарактеризувати

особливості

соціально-педагогічної

роботи

з

військовослужбовцями.
2. Дослідити

рівень соціальної

адаптації

військовослужбовців,

що

знаходяться в медичних установах, внаслідок перебування в зоні
проведення АТО.
3. Розробити

програму

соціально-педагогічної

діяльності

з

військовослужбовцями, які перебувають у медичних установах.
Мета

дослідження

військовослужбовців,

що

–

дослідженнярівеньсоціальноїадаптації

знаходяться

в

медичних

установах,

внаслідокперебування в зоні проведення АТО.
Методидослідження– для виконання поставленихзавданьдослідження ми
використалианалізнауково-педагогічнихджерел,
систематизацію,

опитування,

кількісноїобробкиотриманихданих.

порівняння,

узагальнення,

статистичніметодиякісної

та

Експериментальна база дослідження – дослідно-експериментальна
робота здійснювалася на базіопитаних військовослужбовців, які перебувають у
військовомушпиталі (ВЧ А1065) у м. Житомир.
Теоретичнезначеннядослідження

–

узагальнено

і

систематизованонауковідослідження про специфіку та сутність соціальнопедагогічної роботи з військовослужбовцями в умовах медичних установ.
Практичнезначеннядослідження

–

розробленопрограму

соціально-

педагогічної діяльності з військовослужбовцями, які перебувають в медичних
установах.
Апробація роботи – зміст та актуальність наукової роботи викладено у
науковій публікації автора: Назарчук Т. М.Соціально-педагогічна робота з
військовослужбовцями в умовах медичних установ // Актуальні проблеми
соціальної сфери : [збірник наукових робіт викладачів та студентів / за заг. ред.
Н. П. Павлик]. — Житомир : Вид-во Житомирського державного університету
імені Івана Франка, 2015. — Вип. 4. — С. 63—64.
Структура

роботи

–

бакалаврська

робота

складаєтьсязівступу,

двохрозділів, висновків до розділів, загальнихвисновків, додатків, списку
використанихджерел

(50

найменувань).

Робота

111сторінкахдрукованого тексту та 37 сторінокдодатків.

викладена

на

Загальні висновки
1.

Охарактеризувавшиособливості соціально-педагогічної роботи з

військовослужбовцями, ми прийшли до наступнихвисновків. Підсоціальною
роботою слідрозумітидопомогу, яка надаєтьсяіндивідам та соціальнимгрупам,
які знаходяться у кризовійжиттєвійситуації, важкомуположенні, тобто не мають
змогисправитися

з

власнимитруднощамисамостійно

та

потребуютьвтручаннюспеціалістів. Військово-соціальною роботою називають
соціальну роботу з військовослужбовцями. Військово-соціальна робота
надається для задоволення соціальних потреб різнихкатегорій населення, а
саме: військовослужбовці, особи, які були звільнені з військової служби та
члени їх сімей. Метою військово-соціальної роботи є налагодження взаємодії
особи та соціально-військового середовища, певного військового соціуму.
Об’єктомсоціальної

роботи

виступають

військовослужбовці

як

соціальнагрупа. Проблеми учасників бойовихдій, а також збройних конфліктів
складають особливукатегоріюклієнтів, які в свою чергупотребуютьреадаптації
до

мирного

життя.

Під

час

роботи

соціального

педагога

з

військовослужбовцями в умовах медичних установважливим моментом є
:соціальнаадаптація військовослужбовців до мирного життя.
Аналізвивченоїлітератури з проблеми дослідження показав, що комплекс
заходів у соціальнійроботі з різникикатегоріями військовослужбовців у даний
момент

знаходиться

у

стадіїстановлення

та

має

характер

незавершеностіформування нових принципівжиттєдіяльності.
Отже, можнастверджувати, що важливою проблемою на сьогодні є
недостатнійрівеньсоціальноїадаптації військовослужбовців до мирного життя
(цивільного

життя).

Підсоціальноюадаптацієюслідрозумітипроцеспристосуванняособистості
нових

соціальних

умов

підсоціальноюадаптацією
військового

управління

та

соціального

військовослужбовців
та

рівняуспішноїсоціальноїадаптації

середовища.
ми

Відповідно,

розуміємо

органівдержавноївлади.
військовослужбовців

є

до

діяльність

Забезпечення
однимізаспектів

вирішення

даної

проблеми

та

як

наслідок

надасть

змогу

людям

(військовослужбовцям) перейти до різнихвидів діяльності.
Дослідивширівеньсоціальноїадаптації

2.

військовослужбовців

в

умовах медичних установ, в наслідокперебування в зоні проведення АТО,
можемоузагальнитинаступне.
військовослужбовців

в

Дослідженнярівнясоціальноїадаптації

умовах

медичних

установ

проводилось

з

40

військовослужбовцями. Дослідженнябуло проведено на базі військового
шпиталю

ВЧ

А1065

м.

Житомира.

В

межах

нашогодослідження,

буловикористаноопитувальник С. І. Яковенка «ОСАДА», якийнадав нам
можливістьоцінити стан адаптованостіособистості. У першомуопитувальнику
ми

визначали

соціально-психологічні

проблеми

та

емоційний

стан,

якийпов'язаний з переходом від зонибойовихдій до мирного життя.
Перевагоюпропонованогоопитувальника,
швидкістьотриманняданих,

а

також

на

можливість

наш
для

погляд,

респондента

є
«без

зайвихслівпоскаржитися на життя», вказати на ті проблеми, з якими він «не
справляється», які мають загрозу «поведінковогозриву».
Методика дослідження Ч. Д. Спілберга, Ю. Л. Ханіна «Шкала
оцінкирівняреактивної

та

особистісноїтривожності»,

яка

надала

можливістьвиявитирівеньтривожностіопитуванихреспондентів,
характеристика

визначалася

ізскладовихуспішноїсоціальноїадаптації».

нами

як

Виходячи

з

обробленогоопитувальникаможназробитинаступнівисновки: 14
мають

нам

«самеця
одна
результатів
респондентів

низькийрівеньреактивноїтривожності,

тобтореспондентивимагаютьпідвищенняпочуттявідповідальності і уваги до
мотивів діяльності; 23 респонденти – помірнийрівеньреактивноїтривожності,
тобто

–

респонденти

адекватно

сприймаютьреальніситуації;

у

респондентіввиявленийвисокийрівеньреактивноїтривожності,
допускаєсхильність

до

появи

стану

тривоги

3х
що

у

людини

в

ситуаціяхоцінкийогокомпетентності.
11

респондентів

мають

низькийрівеньособистісноїтривожності,

тобтореспондентивимагаютьпідвищенняпочуттявідповідальності та уваги до

мотивів діяльності; 8 респондентів – помірнийрівеньособистісноїтривожності,
тобтореспонденти

адекватно

сприймаютьреальніситуації;

21

респондент

маєвисокийрівеньособистісноїтривожності, що припускаєсхильність до появи
стану тривоги у людини в ситуаціяхоцінкийогокомпетентності.
Також

у

дослідженнібуловикористанобагаторівневийособистіснийопитувальник
«Адаптивність»

(МЛО-АМ),розроблений

Чермяніним.

Дана

методика

А.

є

Г.

Маклаковим

та

С.

завершальнимпоказником

В.
у

комплексіцілейемпіричногодослідженнянашоїбакалаврської роботи, оскільки
вона

призначена

урахуванням

для

оцінкиадаптаційнихможливостейособистості

деякихпсихофізіологічних

та

з

соціально-психологічних

характеристик, саме вони визначаютьособливість соціального та нервовопсихічногорозвитку.
В

основу

методики

покладеноуявлення

про

адаптацію,

як

про

безперервнийпроцес активного пристосування людини до постійно мінливих
умов

соціального

середовища

і

професійної

діяльності.

Ефективністьадаптаціїбагато в чомузалежить від того, наскільки реально
людина сприймає себе і свої соціальні зв'язки, точно порівнюєсвої потреби з
наявнимиможливостями і усвідомлюємотивисвоєїповедінки. Спотворене або
недостатньорозвиненеуявленняпро себе призводить до порушенняадаптації, що
можесупроводжуватисяпідвищеноюконфліктністю,

порушеннямвзаємин,

зниженнямпрацездатності

стану

й

погіршенням

здоров'я.

Випадкиглибокогопорушенняадаптаціїможутьпризводити до грубихпорушень
військової дисципліни, правопорядку, суїцидальних вчинків, зривупрофесійної
діяльності та розвиткухвороб.
Таким чином, на основі данихнашогодослідження, можемопідтвердити
те, що ефективністьсоціальноїадаптації прямо залежить від того, наскільки
людина можеоцінити себе, тобтоможливістьпорівнювативласні потреби з
наявнимиможливостями

та

усвідомлюватимотививласноїповедінки.

Погіршенняадекватноїсамооцінкиможепризвести
порушеньсоціальноїадаптації,

як

до

наслідокможливависокаконфліктність,

занижена самооцінки, порушеннявзаємин та зміна стану здоров’я. Порушення
військової дисципліни, правопорядку, зривпрофесійної діяльності, суїцидальні
спроби

та

погіршення

стану

здоров’я,

як

наслідок

призводить

до

глибокпорушеньадаптації.
3.

Проаналізувавширезультатипроведеногодослідження,

буларозробленапрограма

«Соціально-педагогічна

нами

діяльність

з

військовослужбовцями в умовах медичних установ», у реалізації якоїберуть
участь, як соціальні педагоги, так і психологи. . Метою програмою є
підвищеннярівнясоціальноїадаптації військовослужбовців, що перебували в
зонібойовихдій, до нових умов життя. Цяпрограмавключає два взаємопов’язані
та послідовноздійснюванітренінги, а саме: тренінгрозвиткуморальноїсвідомості
військовослужбовців

та

тренінгпобудови

соціальних

взаємовідносин

військовослужбовців з іншими людьми, а також інші соціально-педагогічні
техніки,
адаптації.

що

допоможутьвійськовимуспішнозавершитипроцес

соціально
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