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ВСТУП 

Актуальність дослідження. На сьогоднішній день, у зв’язку із складною 

політичною та економічною ситуацією збільшується кількість сімей, які 

знаходяться у життєвих ситуаціях, які для них є складними та які вони не 

можуть вирішити самі, зростає кількість сімей, де один або кілька членів сім’ї є 

різного роду наркотично залежними, зростає кількість сімей, в яких відсутній 

один член сім’ї, сімей, де відбувається насильство, сім’ї мігрантів. Щороку 

зростає кількість осіб, які знаходяться на обліку за скоєння насильства в сім’ї: 

2010 рік – 91913, 6 місяців 2011 – 102150. Згідно зі статистикою, щороку 

більшає кількість неповних сімей: такою нині є кожна п’ята, до того ж у 90% 

випадків синів і дочок виховує мати-одиначка. Усе вище сказане є підґрунтям 

для удосконалення процесу ведення випадку, як одного з головних механізмів 

ліквідації вище згаданих соціальних проблем.  

Проблему вивчення ведення випадку в Україні вивчали такі вчені як: А. 

Капська, А. Рижанова, Г. Лактіонова, І. Турбавіна, Л. Міщик, Л. Штефан, С. 

Гіль, С. Вершловський, Ю. Поліщук, С. Харченко; вивченням соціального 

супроводу за кордоном займались Г. Михайлишин, М. Євтух, М. Кузніцова, С. 

Грищенко та багато інших.  

Обєкт дослідження: ведення випадку як метод соціальної роботи.  

Предмет дослідження: соціально-педагогічні умови ведення випадку.  

Мета дослідження: здійснити факторний аналіз соціально – педагогічних 

умов ведення випадку. 

Завдання: 

1. Здійснити аналіз наукової літературу з даної теми. 

2. Вивчити складові соціально – педагогічних умов ведення випадку. 

3. Здійснити аналіз соціально-педагогічних умов ведення випадку.  

Методи: теоретичні - аналіз, синтез, узагальнення, практичні – контент 

аналіз, факторний аналіз. 

Теоретичне значення: полягає в розроблені соціально-педагогічних умов, 

без чого неможливий наступний розвиток соціально-педагогічних умов ведення 

випадку,їх покращення та удосконалення процесу ведення випадку. 



Практичне значення: результати допоможуть удосконалити процес 

ведення випадку, що пришвидшить вирішення соціальних проблем кризових 

категорій населення  

Структура: дипломна роботa cклaдaєтьcя зі вcтупу, двох розділів, 

виcновків, cпиcку викориcтaних джерел, додатків. Зaгaльний обcяг дипломної 

роботи cклaдaє 53 cторіноки мaшинопиcного текcту. Cпиcок викориcтaних 

джерел міcтить 33 нaйменувaння, з них 7 іноземною мовою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Відповідно до теми дипломної роботи: «Факторний аналіз соціально-

педагогічних умов ведення випадку», було поставлено такі завдання: здійснити 

аналіз наукової літературу із зазначеної теми, вивчити складові соціально – 

педагогічних умов ведення випадку; здійснити аналіз соціально-педагогічних 

умов ведення випадку.  

Здійснено аналіз наукової літератури. Проблему вивчення ведення 

випадку в Україні вивчали такі вчені як: А. Капська, А. Рижанова, Г. 

Лактіонова, І. Турбавіна, Л. Міщик, Л. Штефан, С. Гіль, С. Вершловський, Ю. 

Поліщук, С. Харченко; вивченням соціального супроводу за кордоном 

займались Г. Михайлишин, М. Євтух, М. Кузніцова, С. Грищенко та багато 

інших.  

Вивчено складові соціально-педагогічних умов ведення випадку. В 

літературі можна знайти соціальні та педагогічні умови, які характеризують 

відповідні їм сторони соціального процесу, об’єднавши їх, було виділено 

соціально-педагогічні умови, як комплексні обставини, яких потребує 

технологія ведення випадку, це такі як: «наявність соціальних умінь у батьків», 

«залученість до соціальної діяльності», «професійна компетентність 

працівників соціальної сфери», «соціальна адаптованість членів сім’ї», «рівень 

довіри до соціального працівника», «рівень культури членів сім’ї», «рівень 

освіти батьків», «успішність в професії», «виконання виховної функції 

батьками», «тип складної життєвої ситуації», «кількість спеціалістів, які беруть 

участь в веденні випадку», «кваліфікація спеціаліста, який здійснює ведення 

випадку», «наявність фінансової мотивації( отримання грошової допомоги)», 

«наявність різного роду залежностей у членів родини», «кількість дітей в сім’ї», 

«матеріальне становище сім’ї», «вік батьків», «вік дітей», «рівень навчальної 

адаптованості дітей», «стосунки у родині». 

Здійснено аналіз соціально-педагогічних умов ведення випадку та було 

виділено статистично значущі соціально-педагогічні умови ведення випадку, це 

такі як:  професійна компетентність працівників соціальної сфери; рівень 

довіри до соціального працівника; кваліфікація спеціаліста; стосунки у родині. 



Яким протиставляються такі умови: вік батьків; рівень навчальної 

адаптованості дітей. Тобто визначено найбільш важливі та найменш важливі 

умови. 

На основі вище зазначеного можна сказати, що мету дипломної роботи 

було досягнуто, тобто здійснено факторний аналіз соціально – педагогічних 

умов ведення випадку. 
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