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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ СІМ’Ї 
 

Сім’я є головним осередком сучасного українського суспільства. 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. Із популяризацією отримання вищої освіти та зростанням її 
доступності, актуальним постає питання вивчення студентської сiм’ї та проблематики її 
існування, адже вiд того, як буде вiдбуватись її становлення i розвиток на початкових 
етапах спiльного життя, залежатимуть подальшi сiмейнi стосунки та життя, що впливає 
на розвиток суспiльства в цiлому. 

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. 

У студентській сім’ї найчастіше виникають проблеми психолого-педагогічного, 
соціально-економічного, медичного та правового характеру. Складнiсть самостiйного 
вирiшення проблем студентським подружжям обумовлена суб’єктивними умовами 
становлення, що ґрунтуються на вiдсутностi життєвого досвiду, недостатнiй соцiальнiй 
зрiлостi, вiдсутнiстю психолого-педагогiчних знань [2]. 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 
дiяльнiсть, спрямована на надання допомоги клiєнту у пошуку розв’язання проблемної 
ситуацiї; процес, у ходi якого соцiальний педагог допомагає клiєнту вивчити i зрозумiти 
змiст даної проблеми i запропонувати рiзнi варiанти вирiшення цiєї проблеми [1, с. 92].  

Технологія консультування студентської сім’ї включає, по-перше, профiлактику 
сiмейного неблагополуччя через роботу з молоддю щодо вiдповiдального батькiвства та 
пiдготовки до сiмейного життя; по-друге, безпосередню роботу зі студентською сiм’єю, 
яка опинилася в складних життєвих обставинах. Причому не можна визначати 
прiоритетнiсть одного з напрямкiв – обидва мають здiйснюватися паралельно [1, с. 97]. 
При цьому методи i прийоми, що застосовуються соцiальним педагогом в процесi 
консультування студентських сiмей безпосередньо залежать вiд форми роботи 
(індивідуальна, групова) з ними [3, с. 166].  

Для перевірки відповідних теоретичних положень, нами було проведено 
дослiдження форм i методів соціально-педагогічної діяльності, що застосовуються у 
процесі консультування студентських сімей. Емпiричне дослiдження було проведене у 
три етапи: на першому етапi ми досліджували актуальні проблеми студентської сім’ї за 
допомогою анкети дослідження проблем студентської сім’ї (Н. Світайло); на другому 
етапi ми вивчали рівень користування студентською сім’єю послугами соціально-
педагогічного консультування за допомогою розробленого авторського опитувальника; 
на третьому етапі дослідження нами було проведено глибинне інтерв’ю фахівців із 
соціальної роботи на базі Понінківського ЦСССДМ. 

Пiсля обробки вiдповiдей респондентiв, ми прийшли до висновку, студентських 
сімей, що юридично оформили власні стосунки, а також у яких обидва члени подружжя – 



студенти стаціонарної форми навчання, незначна кількість. Більшість студентських пар 
не поспішають юридично реєструватись, а проживають у цивільному шлюбі (проте, 
відповідно до діючого Цивільного кодексу вони мають всі ознаки сім’ї, а тому ввійшли до 
вибіркової сукупності нашого дослідження). За результатами опитування можемо 
виділити декілька ключових груп проблем студентських сімей: економічно-побутові 
(забезпечення доходів сім’ї, наявність власного житла), соціальні (ставлення оточуючих 
та батьківських сімей до раннього шлюбу та його соціальних наслідків і т. п.), психологічні 
(потенції самореалізації та кар’єрного зростання подружжя, незначний досвід спільного 
побуту і т. п.).  

На другому етапі нашого дослідження з’ясували, що більшість опитаних 
студентських пар не користувались послугами консультування взагалі та соціального 
зокрема. Консультативними послугами скористалась лише десята частина респондентів, 
та й то виключно психологічними консультаціями. 

Для релевантності дослідження ми з’ясували точку зору фахівців Понінківського  
ЦСССДМ, які досить добре поінформовані та об’єктивно ідентифікують проблеми 
студентських сімей, які є серед їхніх клієнтів. При цьому опитані фахівці зазначають, що 
консультування є основною формою роботи з цією категорією сімей, хоча самі вони його 
не проводять. Вони виділяють індивідуальну та сімейна (групова) його форми, рідше – 
окремо консультування дітей, якщо такі є. А з організаційної точки, до основних проблем 
консультування цієї категорії сімей (яку вони відносять до більш широкої категорії 
«молоді сім’ї») є проблема юридичного оформлення стосунків такого подружжя, що 
часто перебуває у цивільному шлюбі. 

Tаким чином, можна пiдсумувати, що за результатами дослiдження пiдтвердилась 
його гiпотеза про те, що студентські сім’ї мають значну потребу у наданні послуг 
соціально-педагогічного консультування, але часто не мають до них доступу чи не 
знають про них. 
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