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Вступ 

Актуальнiсть дослiдження. В сучасному  українському суспiльствi 

хоча i вiдбувся певний дисонанс з традицiйними формами подружнього 

спiвiснування, однак сiм’я й досi залишається головним осередком 

суспiльства. Вона вiдiграє надзвичайну роль у його життєдiяльностi – 

через фiзичну й соцiокультурну змiну поколiнь забезпечує можливiсть 

iснування суспiльства. У сiм’ї створюється найбiльше суспiльне багатство 

– людина. Тут вона народжується i формується як особистiсть.  

При цьому, з популяризацiєю отримання вищої освiти та зростанням 

її доступностi, актуальним постає питання вивчення студентської сiм’ї та 

проблематики її iснування, адже вiд того, як буде вiдбуватись її 

становлення i розвиток на початкових етапах спiльного життя, 

залежатимуть подальшi сiмейнi стосунки та життя, що має вплив на 

розвиток суспiльства в цiлому. Демографи фiксують катастрофiчне падiння 

народжуваностi, соцiологи вiдзначають зростання числа асоцiальних сiмей 

i передбачають зниження життєвого рiвня, падiння моральних устоїв 

сiмейного виховання. Безробiття стає однiєю з найактуальнiших проблем 

молодої української сiм’ї. I не лише тому, що вiдповiдальнiсть батькiв за 

навчання, професiйне самовизначення, працевлаштування студентського 

подружжя, матерiальний добробут молодих iсторично склався в нашому 

суспiльствi ще за радянських часiв.  

Проблеми сьогодення потребують вiд суспiльства i держави 

нагальних заходiв щодо запровадження системи надання професiйної 

консультативної допомоги студентським сiм’ям для ефективного 

подолання ними найбiльш типових соцiальних, психологiчних та iнших 

проблем. Оскiльки у сiм’ї, а особливо у студентськiй, знаходять 

вiдображення всi соцiальнi проблеми, що характернi для сучасного 

суспiльства. 
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Аналiз наукових праць свiдчить про недостатнiсть вивчення проблем 

студентської сiм’ї в теорiї i практицi соцiальної педагогiки, i, як наслiдок, 

вiдсутнiсть ефективної соцiально-педагогiчної роботи щодо формування 

якостей сiм’янина. Аналiз проблем, пов’язаних з функцiонуванням 

студентської сiм’ї, та проблем соцiальної пiдтримки з боку держави, 

громадських органiзацiй, науковцiв свiдчать про наполегливi пошуки 

ефективних змiсту, форм та методiв роботи з молодими сiм’ями. 

Hауковцями дослiджувались рiзнi аспекти зазначеної проблеми, викладенi 

у дослiдженнях О. Безпалько, I. Звєрєвої, I. Дубровiної, Е. Ейдемiллер, А. 

Капської, А. Личко, H. Максимової, Р. Овчарової, В. Оржеховської, Є. 

Холостової та iн. Однак вивчення рiзноманiтних соцiально-педагогiчних 

аспектiв консультування студентських сiмей залишаються 

малодослiдженими, саме тому нами було обрано тему дослiдження: 

«Консультування студентської сiм’ї». 

Об’єкт дослiдження – студентськi сiм’ї. 

Предмет дослiдження – змiст, форми та методи соцiально-

педагогiчного консультування студентської сiм’ї. 

Мета дослiдження – проаналiзувати змiст, форми та методи 

соцiально-педагогiчного консультування студентської сiм’ї. 

Завдання дослiдження: 

1. Визначити сутнiсть та специфiку соцiально-педагогiчного 

консультування студентської сiм’ї. 

2. Дослiдити форми та методи соцiально-педагогiчного консультування 

з студентськими сiм’ями. 

3. Розробити технологiю соцiально-педагогiчного консультування 

студентської сiм’ї. 

Методи дослiдження. Для виконання поставлених завдань 

дослiдження було використано ряд теоретичних (аналiз наукових джерел, 
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узагальнення, iндукцiя, систематизацiя) та практичних методiв 

(статистичнi методи кiлькiсної та якiсної обробки отриманих результатiв). 

 Експериментальна база дослiдження: дослiдно-експериментальна 

робота здiйснювалася на базi ВНЗ м. Житомира (Житомирський 

державний унiверситет iменi Iвана Франка, Житомирський нацiональний 

агроекологiчний унiверситет, Житомирський державний технологiчний 

унiверситет, Житомирський iнститут медсестринства). 

Tеоретичне значення дослiдження: узагальнено та проаналiзовано 

теоретичнi основи соцiально-педагогiчної консультативної дiяльностi з 

студентськими сiм’ями.  

Практичне значення дослiдження: розроблено й обґрунтовано 

технологiю соцiально-педагогiчного консультування студентської сiм’ї. 

Апробацiя роботи. Результати дослiдження опублiкованi у збiрнику 

наукових праць... 

Структура роботи. Бакалаврська робота складається зi вступу, двох 

роздiлiв, висновкiв до роздiлiв, загальних висновкiв, додаткiв, списку 

використаних джерел (51 найменування, в т.ч. 8 iноземних). Робота 

викладена на 75 сторiнках друкованого тексту та 9 сторiнках додаткiв. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

1. Визначивши сутнiсть та специфiку соцiально-педагогiчного 

консультування студентської сiм’ї, ми прийшли до наступних 

висновкiв. Становлення та функцiонування студентської сiм’ї 

вiдбувається на фонi багатьох проблем психолого-педагогiчного, 

соцiально-економiчного, медичного, правового характеру. Hа процес 

становлення та розвитку студентської сiм’ї впливають об’єктивнi чинники, 

якi обумовленi соцiально-економiчним становищем нашої країни та його 

впливом на життєдiяльнiсть студентської сiм’ї, точнiше його впливом на 

якiсть виконання нею сiмейних функцiй. Складнiсть самостiйного 

вирiшення проблем студентським подружжям обумовлена суб’єктивними 

умовами становлення, що ґрунтуються на вiдсутностi життєвого досвiду, 

недостатнiй соцiальнiй зрiлостi, вiдсутнiстю психолого-педагогiчних 

знань. Протирiччя мiж наявнiстю проблем студентської сiм’ї та 

обмеженою здатнiстю їх самостiйного вирiшення обумовлює необхiднiсть 

надання квалiфiкованої допомоги та пiдтримки з метою її збереження, 

змiцнення та подальшого розвитку. Соцiально-педагогiчне консультування 

– це особливий вид консультування. Воно реалiзується в таких напрямах 

як: соцiальний, соцiально-правовий, соцiально-педагогiчний, педагогiчний, 

соцiально-психологiчний, соцiально-медичний та соцiально-дозвiлєвий та 

є вкрай необхiдною складовою професiйної дiяльностi соцiального 

педагога.  

Соцiальний педагог, технологiзуючи процес допомоги студентськiй 

сiм’ї, працює за наступною схемою. По-перше, це профiлактика сiмейного 

неблагополуччя через роботу з молоддю щодо вiдповiдального батькiвства 

та пiдготовки до сiмейного життя. По-друге, це безпосередня робота з 

студентською сiм’єю, яка опинилася в складних життєвих обставинах. 

Причому не можна визначати прiоритетнiсть одного з напрямкiв – обидва 
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ចិត្ត វទិ្យាសម័យទំ្យន ើប, 

បញ្ហា ន ការទ្យទួ្យលបា គ្របដណ្ត ប់ត្នមៃន េះនៅនគ្កាមជិត្ដល់គ្បធា បទ្យ 

 ិង ជាផ្នែកមួយន នោលនៅ (អិម ន េះ។ 

ការដាក់បញ្ច ូលសិទ្យធិនៅកន ុងគ្បព័ ធន ការទំ្យនាក់ទំ្យ ងសងគមមួយន េះគ្ត្វូ

បា អមនដាយការបនងក ើត្គ្បនេទ្យន  "ថ្ែ ងំ" 

ផ្ដលបញ្ច ូលោែ  ូវសកមមភាពនានាកន ុងរចនាសមព ័ ធ បុរគលិកលកខណ្ៈមួយរ ួ

មមួយ។ ន េះនបើនោងតាមក ថ្ែ ងំទងំន េះរឺជាត្នមៃអងគភាព។ 

 ិងរមួោែ ពួកនរបា បនងក ើត្ជា "សន លូ" បុ 

ការដាក់បញ្ច ូលសិទ្យធិនៅកន ុងគ្បព័ ធន ការទំ្យនាក់ទំ្យ ងសងគមមួយន េះគ្ត្វូ

បា អមនដាយការបនងក ើត្គ្បនេទ្យន  "ថ្ែ ងំ" 

ផ្ដលបញ្ច ូលោែ  ូវសកមមភាពនានាកន ុងរចនាសមព ័ ធ បុ 

ការដាក់បញ្ច ូលសិទ្យធិនៅកន ុងគ្បព័ ធន ការទំ្យនាក់ទំ្យ ងសងគមមួយន េះគ្ត្វូ

បា អមនដាយការបនងក ើត្គ្បនេទ្យន  "ថ្ែ ងំ" 

ផ្ដលបញ្ច ូលោែ  ូវសកមមភាពនានាកន ុងរចនាសមព ័ ធ បុរគលិកលកខណ្ៈមួយរ ួ

មមួយ។ ន េះនបើនោងតាមក ថ្ែ ងំទងំន េះរឺជាត្នមៃអងគភាព។ 

 ិងរមួោែ ពួកនរបា បនងក ើត្ជា "សន លូ" 

បុរគលិកលកខណ្ៈរបស់ខ្ល  ួផ្ដលធានាថ្គ្កបខ័្ណ្ឌ ន ការអេិវឌ្ឍបុរគលបូរ

ណ្ភាព ិងខ្ល  ួឯងអត្តសញ្ហា ណ្ផ្ទា ល់ខ្ល  ួ។ 

នៅកន ុងវចនា ុគ្កមព យល់នល វូចិត្តរ កត់្សម្គគ ល់ថ្: «ត្នមៃ - 

គ្ត្វូបា នគ្បើកន ុងទ្យសស វជិាា រំ ិត្ ិងសងគមវទិ្យានដើមបីនោង 

ការដាក់បញ្ច ូលសិទ្យធិនៅកន ុងគ្បព័ ធន ការទំ្យនាក់ទំ្យ ងសងគមមួយន េះគ្ត្វូ

បា អមនដាយការបនងក ើត្គ្បនេទ្យន  "ថ្ែ ងំ" 

ផ្ដលបញ្ច ូលោែ  ូវសកមមភាពនានាកន ុងរចនាសមព ័ ធ បុរគលិកលកខណ្ៈមួយរ ួ

មមួយ។ ន េះនបើនោងតាមក ថ្ែ ងំទងំន េះរឺជាត្នមៃអងគភាព។ 

 ិងរមួោែ ពួកនរបា បនងក ើត្ជា "សន លូ" 

បុរគលិកលកខណ្ៈរបស់ខ្ល  ួផ្ដលធានាថ្គ្កបខ័្ណ្ឌ ន ការអេិវឌ្ឍបុរគលបូរ

ណ្ភាព ិងខ្ល  ួឯងអត្តសញ្ហា ណ្ផ្ទា ល់ខ្ល  ួ។ 

នៅកន ុងវចនា ុគ្កមព យល់នល វូចិត្តរ កត់្សម្គគ ល់ថ្: «ត្នមៃ - 

គ្ត្វូបា នគ្បើកន ុងទ្យសស វជិាា រំ ិត្ ិងសងគមវទិ្យានដើមបីនោងនៅវត្ថ ុបាតុ្េូ

ត្លកខណ្ៈសមបត្ត ិរបស់ពួកនរ ិងរំ ិត្អរបីូផ្ដលបញ្ច ូលរំ ិត្សងគម ិង

ន វ្ ើជារំរដូូនចែេះលអ មួយ " 

ការដាក់បញ្ច ូលសិទ្យធិនៅកន ុងគ្បព័ ធន ការទំ្យនាក់ទំ្យ ងសងគមមួយន េះគ្ត្វូ

បា អមនដាយការបនងក ើត្គ្បនេទ្យន  "ថ្ែ ងំ" 

ផ្ដលបញ្ច ូលោែ  ូវសកមមភាពនានាកន ុងរចនាសមព ័ ធ បុរគលិកលកខណ្ៈមួយរ ួ

មមួយ។ ន េះនបើនោងតាមក ថ្ែ ងំទងំន េះរឺជាត្នមៃអងគភាព។ 

 ិងរមួោែ ពួកនរបា បនងក ើត្ជា "សន លូ" 

បុរគលិកលកខណ្ៈរបស់ខ្ល  ួផ្ដលធានាថ្គ្កបខ័្ណ្ឌ ន ការអេិវឌ្ឍបុរគលបូរ

ណ្ភាព ិងខ្ល  ួឯងអត្តសញ្ហា ណ្ផ្ទា ល់ខ្ល  ួ។ 

នៅកន ុងវចនា ុគ្កមព យល់នល វូចិត្តរ កត់្សម្គគ ល់ថ្: «ត្នមៃ - 

គ្ត្វូបា នគ្បើកន ុងទ្យសស វជិាា រំ ិត្ ិងសងគមវទិ្យានដើមបីនោងនៅវត្ថ ុបាតុ្េូ

ត្លកខណ្ៈសមបត្ត ិរបស់ពួកនរ ិងរំ ិត្អរបីូផ្ដលបញ្ច ូលរំ ិត្សងគម ិង

ន វ្ ើជារំរដូូនចែេះលអ មួយ "  

ន េះនបើនោងតាម 

វវសិភារមួយន រចនាសមព ័ ធសងគមផ្ដលនាំឱ្យវាគ្ត្វូបា នៅកន ុងរយៈនពល

គ្បវត្ត ិសាស្រសតណាមួយន នពលនវលាខុ្សោែ , 

នពលខ្ៃេះការប េះទ្យងគ ិចត្នមៃដូចជាគ្កមុម ុសសផ្ដលម្គ ការតំ្រង់ទិ្យសគ្បឆំ

ងសងគម។ 

សហរម ៍សងគមណាមួយពីគ្កមុគ្រួសារនដើមបីម ុសសជាតិ្ទងំមូលអាចជា

កមមវត្ថ ុន ត្នមល គ្បព័ ធជាក់លាក់។ 

ការឯកភាពោែ ន ត្នមៃរឺជាមូលដាា  សគ្ម្គប់ការនកើត្ន គ្កមុសងគមនល វូ

ការ,  ិងវត្តម្គ របស់ខ្ល  ួនៅកន ុងនល វូការ ិងសហរម ៍សាា ប័ គ្កមុ 

(គ្កមុគ្រួសារ, គ្កមុកីឡា, គ្កមុនលិត្ជាគ្បនទ្យស) 

ការធានាន ការនារភាា ប់ ិងការគ្បតិ្បត្ដ ិការទ្យទួ្យលបា នជារជ័យ។ 

ត្នមៃផ្ទា ល់ខ្ល  ួន េះនបើនោងតាម  

ន វ្ ើសកមមភាពជាគ្បនេទ្យមួយន ទំ្យនាក់ទំ្យ ងជាមួយពិេពនលាកផ្ដលគ្ត្វូ

បា ចងគ្កង ិងគ្កមុសងគមបទ្យពិនសា្ដំនណ្ើរការ។ ដូនចែេះពួកនរ 
 

ន េះនបើនោងតាម 

វវសិភារមួយន រចនាសមព ័ ធសងគមផ្ដលនាំឱ្យវាគ្ត្វូបា នៅកន ុងរយៈនពល

គ្បវត្ត ិសាស្រសតណាមួយន នពលនវលាខុ្សោែ , 

នពលខ្ៃេះការប េះទ្យងគ ិចត្នមៃដូចជាគ្កមុម ុសសផ្ដលម្គ ការតំ្រង់ទិ្យសគ្បឆំ

ងសងគម។ 

សហរម ៍សងគមណាមួយពីគ្កមុគ្រួសារនដើមបីម ុសសជាតិ្ទងំមូលអាចជា

កមមវត្ថ ុន ត្នមល គ្បព័ ធជាក់លាក់។ 

ការឯកភាពោែ ន ត្នមៃរឺជាមូលដាា  សគ្ម្គប់ការនកើត្ន គ្កមុសងគមនល វូ

ការ,  ិងវត្តម្គ របស់ខ្ល  ួនៅកន ុងនល វូការ ិងសហរម ៍សាា ប័ គ្កមុ 

(គ្កមុគ្រួសារ, គ្កមុកីឡា, គ្កមុនលិត្ជាគ្បនទ្យស) 

ការធានាន ការនារភាា ប់ ិងការគ្បតិ្បត្ដ ិការទ្យទួ្យលបា នជារជ័យ។ 

ആആആആആആആആആആആആആആആആ

ആആ, ആആആആആആആ 

ആആആആആആആ, ആആആആആ 
ആആആആആആ 
ആആആആആആആആആആആആആആആആ

ആ ആആആആആആആ. (ആആആആആആആ 
ആആആആആആആആആആആ ആആആ 
ആആആആആആആആആആആആ ആആ 
ആആആആആആആആആആആആ ആആആ 
ആആആആആആആആആആആ ആആആ 
ആആആആആആആആആആആആആ 
ആആആആആആആആആആആആആആആ

ആആആ "ആആആആആആആ" ആആആ 

ആആആആആആആ, 
ആആആആആആആആആആ 

ആആആആആആആആആആ. ആ 

ആആആആആആആ ആആആആആആആ 
ആആആആആആ ആആആആആആആആആ 
ആആആആആആആആആആആആആആആആ 

ആആആ. ആആആആആആആ 

ആആആആആആആആആആആ ആആആ 
ആആആആആആആആആആആആ 
ആആആആആആആആആആആആആആആആ

ആആആ "ആആആആ" 
ആആആആആആആആആ 

ആആആആആആആആആആആആആ 
ആആആആആആആആആആ 
ആആആആആആആആആ ആആആആആ 
ആആആആആആആആആആആആആആആആ

ആആആആആആആആ ആആആ 
ആആആആആആആആ 
ആആആആആആആആആആആആആആആആ

ആആആആആആആആആആആആആ 
ആആആആആആആആആആആആആ 
ആആആആആആആആആആആആആആആ 
ആആആ ആആആആആആആആആആആ 

ആആആ ആആആആആആആആആആആആആ, 

ആആആആആആആആആആആആആആആ

ആആആ "ആആആആആആആ" ആആആ 

ആആആആആആആ, 

ആആആആആആആആആആ 

мають здiйснюватися паралельно. При цьому методи i прийоми, що 

застосовуються соцiальним педагогом в процесi консультування 

студентських сiмей безпосередньо вiд форми роботи з ними. Iндивiдуальна 

робота з одним з членiв студентської подружньої пари передбачає роботу  

контекстуального характеру сiмейних вiдносин (у пам’ятi i образах 

клiєнта, в його малюнках i програються ситуацiях тощо). Студентська 

сiм’я в цьому випадку продовжує iснувати в планi уявлення, вторинного 

образу i може отримати тлумачення та оцiнку клiєнта. Проте найбiльш 

поширеним при консультуваннi студентських сiмей все ж є спiльне 

консультування студентської подружньої пари. У цьому випадку 

соцiальний педагог може безпосередньо пiдвести їх до усвiдомлення 

конфлiктних, непродуктивних форм взаємодiї. Традицiйно основним 

методом соцiально-педагогiчного консультування студентської сiм’ї 

вважається iнтерв’ю, тобто терапевтична бесiда, спрямована на соцiально-

психологiчну пiдтримку студентської сiм’ї та допомогу їй. Однак сьогоднi 

в практицi соцiально-педагогiчного консультування (у тому числi i 

сiмейного) широко застосовується все багатство методiв i прийомiв, 

розроблених у рiзних пiдходах: дiалогiчне спiлкування, поведiнковi 

методи, соцiодрама та психодрама i рольове моделювання, аналiз iсторiї 

сiм’ї, генограмма, а також методи групової терапiї. До основних ж технiк у 

роботi з студентською сiм’єю можна вiднести такi технiки, як «соцiограма 

в дiї», «сiмейна скульптура», «сiмейна хореографiя» i т.п.  

2. Дослiдивши форми та методи соцiально-педагогiчного 

консультування з студентськими сiм’ями, ми прийшли до наступних 

висновкiв. Студентських сiмей, що юридично оформили власнi стосунки, 

а також у яких обидва члени подружжя – студенти стацiонарної форми 

навчання – незначна кiлькiсть. Як показало наше дослiдження, в 

переважнiй бiльшостi випадкiв хтось зi студентського подружжя 

переходить на заочну форму навчання для економiчного посилення сiм’ї 
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ចិត្ត វទិ្យាសម័យទំ្យន ើប, 

បញ្ហា ន ការទ្យទួ្យលបា គ្របដណ្ត ប់ត្នមៃន េះនៅនគ្កាមជិត្ដល់គ្បធា បទ្យ 

 ិង ជាផ្នែកមួយន នោលនៅ (អិម ន េះ។ 

ការដាក់បញ្ច ូលសិទ្យធិនៅកន ុងគ្បព័ ធន ការទំ្យនាក់ទំ្យ ងសងគមមួយន េះគ្ត្វូ

បា អមនដាយការបនងក ើត្គ្បនេទ្យន  "ថ្ែ ងំ" 

ផ្ដលបញ្ច ូលោែ  ូវសកមមភាពនានាកន ុងរចនាសមព ័ ធ បុរគលិកលកខណ្ៈមួយរ ួ

មមួយ។ ន េះនបើនោងតាមក ថ្ែ ងំទងំន េះរឺជាត្នមៃអងគភាព។ 

 ិងរមួោែ ពួកនរបា បនងក ើត្ជា "សន លូ" បុ 

ការដាក់បញ្ច ូលសិទ្យធិនៅកន ុងគ្បព័ ធន ការទំ្យនាក់ទំ្យ ងសងគមមួយន េះគ្ត្វូ

បា អមនដាយការបនងក ើត្គ្បនេទ្យន  "ថ្ែ ងំ" 

ផ្ដលបញ្ច ូលោែ  ូវសកមមភាពនានាកន ុងរចនាសមព ័ ធ បុ 

ការដាក់បញ្ច ូលសិទ្យធិនៅកន ុងគ្បព័ ធន ការទំ្យនាក់ទំ្យ ងសងគមមួយន េះគ្ត្វូ

បា អមនដាយការបនងក ើត្គ្បនេទ្យន  "ថ្ែ ងំ" 

ផ្ដលបញ្ច ូលោែ  ូវសកមមភាពនានាកន ុងរចនាសមព ័ ធ បុរគលិកលកខណ្ៈមួយរ ួ

មមួយ។ ន េះនបើនោងតាមក ថ្ែ ងំទងំន េះរឺជាត្នមៃអងគភាព។ 

 ិងរមួោែ ពួកនរបា បនងក ើត្ជា "សន លូ" 

បុរគលិកលកខណ្ៈរបស់ខ្ល  ួផ្ដលធានាថ្គ្កបខ័្ណ្ឌ ន ការអេិវឌ្ឍបុរគលបូរ

ណ្ភាព ិងខ្ល  ួឯងអត្តសញ្ហា ណ្ផ្ទា ល់ខ្ល  ួ។ 

នៅកន ុងវចនា ុគ្កមព យល់នល វូចិត្តរ កត់្សម្គគ ល់ថ្: «ត្នមៃ - 

គ្ត្វូបា នគ្បើកន ុងទ្យសស វជិាា រំ ិត្ ិងសងគមវទិ្យានដើមបីនោង 

ការដាក់បញ្ច ូលសិទ្យធិនៅកន ុងគ្បព័ ធន ការទំ្យនាក់ទំ្យ ងសងគមមួយន េះគ្ត្វូ

បា អមនដាយការបនងក ើត្គ្បនេទ្យន  "ថ្ែ ងំ" 

ផ្ដលបញ្ច ូលោែ  ូវសកមមភាពនានាកន ុងរចនាសមព ័ ធ បុរគលិកលកខណ្ៈមួយរ ួ

មមួយ។ ន េះនបើនោងតាមក ថ្ែ ងំទងំន េះរឺជាត្នមៃអងគភាព។ 

 ិងរមួោែ ពួកនរបា បនងក ើត្ជា "សន លូ" 

បុរគលិកលកខណ្ៈរបស់ខ្ល  ួផ្ដលធានាថ្គ្កបខ័្ណ្ឌ ន ការអេិវឌ្ឍបុរគលបូរ

ណ្ភាព ិងខ្ល  ួឯងអត្តសញ្ហា ណ្ផ្ទា ល់ខ្ល  ួ។ 

នៅកន ុងវចនា ុគ្កមព យល់នល វូចិត្តរ កត់្សម្គគ ល់ថ្: «ត្នមៃ - 

គ្ត្វូបា នគ្បើកន ុងទ្យសស វជិាា រំ ិត្ ិងសងគមវទិ្យានដើមបីនោងនៅវត្ថ ុបាតុ្េូ

ត្លកខណ្ៈសមបត្ត ិរបស់ពួកនរ ិងរំ ិត្អរបីូផ្ដលបញ្ច ូលរំ ិត្សងគម ិង

ន វ្ ើជារំរដូូនចែេះលអ មួយ " 

ការដាក់បញ្ច ូលសិទ្យធិនៅកន ុងគ្បព័ ធន ការទំ្យនាក់ទំ្យ ងសងគមមួយន េះគ្ត្វូ

បា អមនដាយការបនងក ើត្គ្បនេទ្យន  "ថ្ែ ងំ" 

ផ្ដលបញ្ច ូលោែ  ូវសកមមភាពនានាកន ុងរចនាសមព ័ ធ បុរគលិកលកខណ្ៈមួយរ ួ

មមួយ។ ន េះនបើនោងតាមក ថ្ែ ងំទងំន េះរឺជាត្នមៃអងគភាព។ 

 ិងរមួោែ ពួកនរបា បនងក ើត្ជា "សន លូ" 

បុរគលិកលកខណ្ៈរបស់ខ្ល  ួផ្ដលធានាថ្គ្កបខ័្ណ្ឌ ន ការអេិវឌ្ឍបុរគលបូរ

ណ្ភាព ិងខ្ល  ួឯងអត្តសញ្ហា ណ្ផ្ទា ល់ខ្ល  ួ។ 

នៅកន ុងវចនា ុគ្កមព យល់នល វូចិត្តរ កត់្សម្គគ ល់ថ្: «ត្នមៃ - 

គ្ត្វូបា នគ្បើកន ុងទ្យសស វជិាា រំ ិត្ ិងសងគមវទិ្យានដើមបីនោងនៅវត្ថ ុបាតុ្េូ

ត្លកខណ្ៈសមបត្ត ិរបស់ពួកនរ ិងរំ ិត្អរបីូផ្ដលបញ្ច ូលរំ ិត្សងគម ិង

ន វ្ ើជារំរដូូនចែេះលអ មួយ "  

ន េះនបើនោងតាម 

វវសិភារមួយន រចនាសមព ័ ធសងគមផ្ដលនាំឱ្យវាគ្ត្វូបា នៅកន ុងរយៈនពល

គ្បវត្ត ិសាស្រសតណាមួយន នពលនវលាខុ្សោែ , 

នពលខ្ៃេះការប េះទ្យងគ ិចត្នមៃដូចជាគ្កមុម ុសសផ្ដលម្គ ការតំ្រង់ទិ្យសគ្បឆំ

ងសងគម។ 

សហរម ៍សងគមណាមួយពីគ្កមុគ្រួសារនដើមបីម ុសសជាតិ្ទងំមូលអាចជា

កមមវត្ថ ុន ត្នមល គ្បព័ ធជាក់លាក់។ 

ការឯកភាពោែ ន ត្នមៃរឺជាមូលដាា  សគ្ម្គប់ការនកើត្ន គ្កមុសងគមនល វូ

ការ,  ិងវត្តម្គ របស់ខ្ល  ួនៅកន ុងនល វូការ ិងសហរម ៍សាា ប័ គ្កមុ 

(គ្កមុគ្រួសារ, គ្កមុកីឡា, គ្កមុនលិត្ជាគ្បនទ្យស) 

ការធានាន ការនារភាា ប់ ិងការគ្បតិ្បត្ដ ិការទ្យទួ្យលបា នជារជ័យ។ 

ត្នមៃផ្ទា ល់ខ្ល  ួន េះនបើនោងតាម  

ន វ្ ើសកមមភាពជាគ្បនេទ្យមួយន ទំ្យនាក់ទំ្យ ងជាមួយពិេពនលាកផ្ដលគ្ត្វូ

ആആആആആആആആആആആആആആആആ

ആആ, ആആആആആആആ 

ആആആആആആആ, ആആആആആ 

ആആആആആആ 
ആആആആആആആആആആആആആആആആ

ആ ആആആആആആആ. (ആആആആആആആ 
ആആആആആആആആആആആ ആആആ 
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ആആആ "ആആആആആആആ" ആആആ 

ആആആആആആആ, 

ആആആആആആആആആആ 

ആആആആആആആആആആ. ആ 
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ആആആആആആആആആആആആആ 
ആആആആആആആആആആആആആ 
ആആആആആആആആആആആആആആആ 
ആആആ ആആആആആആആആആആആ 

ആആആ ആആആആആആആആആആആആആ, 
ആആആആആആആആആആആആആആആ

ആആആ "ആആആആആആആ" ആആആ 

ആആആആആആആ, 
ആആആആആആആആആആ 
ആആആആആആആആആആ 
ആആആആആആആആആആആആആആആ

ആആആ "ആആആആആആആ" ആആആ 

ആആആആആആആ, 
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ആആആആആആആ. ആ 

ആആആആആആആആആആആആആആആആ 

ആആആആആ, ആആആആആആആആ 
ആആആആആആആആആ 
ആആആആആആആആ ആആആആആആ 
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ആആആആആആആആആആആആആആ 
ആആആആആആ 

ആആആആആആആആആആആ, ആആആ 

"ആആആആ" ആആആആ. 
ആആആആആആ 
ആആആആആആആആആആആആ 

ആആആആആആആആ ആആആആആആആ: - 
ആആആആആആആആആആആആആആ 
ആആആആആആആആആആആആആആആ 
ആആആആആആആ 
ആആആആആആആആആആആ ആആആ 
ആആആആആആആആആആആആആആ 
ആആആആആആആആആആആ 
ആആആആആആആആആആആആ ആആആ 
ആആആആആആആആആആആ 
ആആആആആആ 

чи догляду за дитиною, при цьому бiльшiсть студентських пар не 

поспiшають юридично оформлюватись, а проживають у цивiльному шлюбi 

(проте, вiдповiдно до дiючого Цивiльного кодексу вони мають всi ознаки 

сiм’ї, а тому ввiйшли до вибiркової сукупностi нашого дослiдження). За 

результатами опитування можемо видiлити декiлька ключових груп 

проблем студентських сiмей: економiчно-побутовi (забезпечення доходiв 

сiм’ї, наявнiсть власного житла), соцiальнi (ставлення оточуючих та 

батькiвських сiмей до раннього шлюбу та його соцiальних наслiдкiв, 

наявнiсть залежностi вiд батькiвських сiмей i т.п.), психологiчнi (потенцiї 

самореалiзацiї та кар’єрного зростання подружжя, незначний досвiд 

спiльного побуту та вiдповiдних моделей поведiнки, значний рiвень 

конфлiктностi i т.п.). Вiдповiднi проблеми формують специфiчний, 

характерний саме для студентської сiм’ї, запит на надання соцiальних 

послуг (зокрема i послуг соцiального та соцiально-педагогiчного 

консультування).  

В процесi верифiкацiї даних за допомогою iншої методики, ми 

пiдтвердили ключовi групи проблем студентської сiм'ї як основнi для 

впливу в процесi соцiального та соцiально-педагогiчного консультування: 

житловi та побутовi проблеми; економiчнi проблеми роботи за фахом, 

можливостей кар’єрного зросту та загального матерiального забезпечення; 

проблеми соцiально-психологiчної взаємодiї у молодому подружжi та з 

батькiвськими родинами. Також ми з'ясували, що бiльшiсть опитаних 

студентських пар не користувались послугами консультування взагалi та 

соцiального зокрема. Консультативними послугами скористалась лише 

десята частина респондентiв, та й то виключно психологiчними 

консультацiями. Хоча, практично всi опитанi студентськi пари мають 

достовiрнi уявлення про мiсця надання консультативної допомоги, чiтко 

виокремлюючи психологiв, фахiвцiв соцiальної сфери та соцiальнi служби, 
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ആആആആആആആആആആആആആആആആ

ആആ, ആആആആആആആ 

ആആആആആആആ, ആആആആആ 

ആആആആആആ 
ആആആആആആആആആആആആആആആആ

ആ ആആആആആആആ. (ആആആആആആആ 
ആആആആആആആആആആആ ആആആ 
ആആആആആആആആആആആആ ആആ 
ആആആആആആആആആആആആ ആആആ 
ആആആആആആആആആആആ ആആആ 
ആആആആആആആആആആആആആ 
ആആആആആആആആആആആആആആആ

ആആആ "ആആആആആആആ" ആആആ 

ആആആആആആആ, 

ആആആആആആആആആആ 

ആആആആആആആആആആ. ആ 
ആആആആആആആ ആആആആആആആ 
ആആആആആആ ആആആആആആആആആ 
ആആആആആആആആആആആആആആആആ 

ആആു. ആആആആആആആ 

ആആആആആആആആആആആ ആആആ 
ആആആആആആആആആആആആ 
ആആആആആആആആആആആആആആആആ

ആആആ "ആആആആ" 

ആആആആആആആആആ 
ആആആആആആആആആആആആആ 
ആആആആആആആആആആ 
ആആആആആആആആആ ആആആആആ 
ആആആആആആആആആആആആആആആആ

ആആആആആആആആ ആആആ 
ആആആആആആആആ 
ആആആആആആആആആആആആആആആആ

ആആആആആആആആആആആആആ 
ആആആആആആആആആആആആആ 

ആആആആആആആആആആആആആആആ 
ആആആ ആആആആആആആആആആആ 

ആആആ ആആആആആആആആആആആആആ, 

ആആആആആആആആആആആആആആആ

ആആആ "ആആആആആആആ" ആആആ 

ആആആആആആആ, 

ആആആആആആആആആആ 
ആആആആആആആആആആ 
ആആആആആആആആആആആആആആആ

ആആആ "ആആആആആആആ" ആആആ 

ആആആആആആആ, 
ആആആആആആആആആആ 

ആആആആആആആആആആ. ആആആ 

ആആആആആആആ. ആ 
ആആആആആആആആആആആആആആആആ 

ആആആആആ, ആആആആആആആആ 

ആആആആആആആആആ 
ആആആആആആആആ ആആആആആആ 

ആആആആആ-ആആആആആആആആആആആ 

ആആആആആ ആആആആആആആആആആ 
ആആആആആആആആആആആആആആ 
ആആആആആആ 

ആആആആആആആആആആആ, ആആആ 

"ആആആആ" ആആആആ. 

ആആആആആആ 
ആആആആആആആആആആആആ 

ആആആആആആആആ ആആആആആആആ: - 

ആആആആആആആആആആആആആആ 
ആആആആആആആആആആആആആആആ 

ആആആആആആആ 
ആആആആആആആആആആആ ആആആ 
ആആആആആആആആആആആആആആ 
ആആആആആആആആആആആ 
ആആആആആആആആആആആആ ആആആ 
ആആആആആആആആആആആ 
ആആആആആആ 

однак значна частина з опитаних пар навiть i не планують до них 

звертатись, оскiльки вважають, що не мають такої необхiдностi. 

Для релевантностi дослiдження ми з’ясували точку зору фахiвцiв 

Житомирського мiського ЦСССДМ, якi досить добре поiнформованi та 

об’єктивно iдентифiкують проблеми студентських сiмей, якi є серед їхнiх 

клiєнтiв. При цьому опитанi фахiвцi зазначають, що консультування є 

основною формою роботи з цiєю категорiєю сiмей. А застосовують вони 

зазвичай iндивiдуальну та сiмейну (групову) його форму, рiдше – окремо 

консультують дiтей, якщо такi є. До основних методiв консультування 

респонденти вiднесли власне соцiально-педагогiчнi методи, психологiчнi 

методи та методи соцiально-економiчної iнформацiйної та посередницької 

пiдтримки. А з органiзацiйної точки, до основних проблем консультування 

цiєї категорiї сiмей (яку вони вiдносять до бiльш широкої категорiї «молодi 

сiм’ї») є проблема юридичного оформлення стосункiв такого подружжя, 

що часто перебуває у цивiльному шлюбi. 
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