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Вступ
Актуальність роботи. В Україні, внаслідок агресії Російської Федерації,
анексії Криму та втрати контролю над частиною території Донецької та
Луганської областей в країні з’явилося багато людей, які змушені залишити
місця свого проживання і переселитися до інших регіонів.
Скільки таких людей, якого вони віку й статі, де вони знайшли собі
притулок?
Без відповіді на ці прості і в той же час складні запитання неможливо
вибудовувати стратегію держави щодо розв’язання проблем внутрішньо
переміщених осіб, яка з усією гостротою постала перед українським
суспільством.
У 2014 році Україна вдруге у своїй новітній історії постала перед
проблемою внутрішньо переміщених осіб — ВПО. Перший досвід масового
переміщення населення був пов’язаний з аварією на Чорнобильській АЕС у
1986 році, коли понад 116 тис осіб було переселено з радіоактивно забруднених
територій.
У сучасній Україні переміщення великих потоків людей з місць їх
постійного проживання відбувається внаслідок російської агресії, окупації
Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
У вітчизняній науковій літературі та пресі людей, які змушені були
переселитися в інші регіони України, називають вимушеними переселенцями та
внутрішніми

мігрантами,

а

в

офіційних

документах

—

внутрішньо

переміщеними особами, що найточніше відповідає англомовному терміну
internally displaced persons.
Кількість внутрішньопереміщених осіб (ВПО) з Донецької та Луганської
областей, а також АР Крим на поточний момент уже перевищила 1 млн осіб і
сформувалась унаслідок кількох міграційних хвиль, безпосередньо пов’язаних з
періодичністю та інтенсивністю бойових дій. Відсутність реальних перспектив
швидкого відновлення контролю держави над усіма територіями матиме
наслідком подальше збільшення масштабів внутрішньої міграції населення.
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Основні виклики, пов’язані з вимушеним переміщенням громадян,
виявляються у зростанні навантаження на локальних ринках праці, існуванні
проблем

розміщення,

працевлаштування,

медичного

обслуговування,

психологічної реабілітації, доступу до освіти, культурної та соціальної
реінтеграції тощо. Уряд України вживає окремих заходів щодо вирішення
проблем ВПО, багато зусиль докладають міжнародні організації, волонтери,
благодійні організації та окремі громадяни. Однак реалізація термінових
заходів і приватних ініціатив не має необхідного потенціалу для комплексної
підтримки у середньостроковій перспективі внутрішньої міграції населення з
тимчасово не контрольованих Україною територій Донецької та Луганської
областей і АР Крим.
Об’єкт дослідження : соціальна робота з внутрішньопереміщеними
особами.
Предмет дослідження: зміст, форми та напрямки соціальної роботи з
внутрішньопереміщеними особами.
Мета дослідження : дослідити зміст, форми та напрямки соціальної
роботи з внутрішньопереміщеними особами та розробити методику соціальної
підтримки ВПО.
Завдання:
1.Розглянути поняття та

соціально-психологічні особливості адаптації

внутрішньопереміщених осіб.
2. Проаналізувати зміст, форми, напрямки роботи соціального працівника
з ВПО та дослідити ефективність соціальної підтримки ВПО.
3.Розробити методику соціальної підтримки внутрішньопереміщених
осіб.
Методи дослідження. Для виконання поставлених завдань дослідження
було

використано

опитування,

контент-аналіз,

синтез,

узагальнення,

статистичні методи кількісної та якісної обробки отриманих результатів i т. д.
Експериментальна

база

дослідження:

дослідно-експериментальна

робота здійснювалася на базі Пулинського та Житомирського ЦСССДМ.
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Практичне

значення

дослідження:

розроблено

й

обґрунтовано

методику соціальної підтримки внутрішньопереміщених осіб.
Публiкацiї за темою дослiдження:
Мусевич А.Л. Методика

роботи

соціального

працівника

з

внутрішньопереміщеними особами // Актуальнi проблеми соцiальної сфери:
[збiрник статей учнів, стуентів і викладачів за результатами конкурсних і
кваліфікаційних досліджень / за заг. ред. H. П. Павлик]. — Житомир : Вид-во
ЖДУ iм. I. Франка, 2017. — 44 с.
Структура роботи. Робота складається з трьох розділів, висновків до
розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
1. У межах магістерської роботи було розглянуто поняття ВПО та
соціально-психологічні особливості адаптації ВПО.
Внутрішньопереміщені особи( ВПО) - це громадянин України, іноземець
або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних
підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили
залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою
уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації,
повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних
ситуацій природного чи техногенного характеру. Внутрішньопереміщених осіб
варто відносити до групи внутрішньої міграції, зумовленої некерованими
факторами, такими як природні катаклізми, військові сутички та інше.
Найважливішою умовою успішної адаптації є свідома діяльність, що
включає в себе безперервний обмін із іншим соціальним середовищем, із
приймаючою громадою. На цей процес впливають соціальні установки,
ціннісно-мотиваційні утворення, стратегії поведінки внутрішньо переміщених
осіб, сприйняття громади чи громадою, відповідність самооцінки та рівня
домагань цих осіб їхнім реальним можливостям та умовам нового соціального
середовища

тощо.

Процес

інтеграції

внутрішньо

переміщених

осіб

здійснюється через набуття певного соціального статусу, коригування
соціальних уявлень, переживань та поведінки.
На початку входження внутрішньопереміщених осіб, в іншу культуру,
найбільш значною для них може бути інформаційна підтримка, згодом –
інструментальна, і лише з часом – емоційна підтримка. Водночас, слід звернути
увагу на особливість емоційної підтримки в процесі соціально – психологічної
адаптації, саме вона є особливо дієвою в якості протидії впливу різних стресфакторів. У роботі з внутрішньопереміщеними особами важливо поєднувати
індивідуальні, сімейні та групові психологічні роботи. В індивідуальній роботі
потрібно застосовувати такі методи як: психологічні, психотерапевтичні,
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психоаналітичні,

соціометричні,

вікової

психології,

медико-соціальні,

консультаційні.
У груповій роботі продуктивні методики «групи самостійного досвіду»,
«групи взаємодопомоги», групова психотерапія, підтримка сусідських. При
плануванні допомоги внутрішньопереміщеним особам, для їх соціальної
адаптації, потрібно враховувати, що більшість з них часто не усвідомлюють,
якої саме допомоги потребують. Особливо, коли це стосується психологічної
підтримки. Робота соціального працівника передбачає допомогу ВПО у набутті
навичок адекватного поводження в новому соціальному середовищі, частиною
якого є найближче оточення - сім’я, трудовий колектив, сусіди; надання
ефективних гуманітарних послуг з метою поліпшення якості життя внутрішньо
переміщених осіб.
2. Проаналізовано

діяльність

соціального

працівника

з

внутрішньопереміщеними особами.
Нами було розроблено програму емпіричного дослідження, яка
спрямована на виявлення методів і форм, які соціальні працівники
використовують у роботі з ВПО і проаналізувати наскільки вони є дієвими та
ефективними. Крім того програма спрямована на визначення потреб та проблем
з якими стикаються ВПО відповідно до ступеню стійкості людини до впливу
психоемоційних стресів і на фоні цього розробити рекомендації стосовно
доповнення та вдосконалення методики роботи соціальних працівників з ВПО,
враховуючи

важливий

соціально-психологічний

фактор

особистості:

адаптаційний потенціал особистості. Дослідження проводилось в ЦСССДМ
міста Житомира та смт. Пулини.
В ході проведення контент – аналізу документів (планів роботи соціальних
працівників з ВПО) ми дійшли висновку, що соціальні працівники у роботі з
ВПО використовують різноманітні методи, і проводять великий обсяг роботи з
даною категорією клієнтів, яка направлена на покращення їхнього становища.
Але наскільки такі методи і підходи соціальних працівників до роботи з ВПО є
ефективними та результативними, ми перевірили провівши наступні методики,
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а саме глибинне інтерв’ю з

фахівцями ЦСССДМ та самими ВПО. За

результатами опитування, стало зрозуміло, що фахівці соціальних служб в
деякій мірі переоцінюють свою ефективність в наданні допомоги ВПО, вони
вважаються що та діяльність, яку вони проводять з внутрішньопреміщеними
особами є результативною, проте опитування ВПО, показало наступне:
методика роботи соціальних працівників з ВПО працює і дає свої результати,
проте вона є не зовсім ефективною в роботі з внутрішньопереміщеними
особами і тільки на половину задовольняє самих ВПО. Тобто в підсумку
можемо говорити, що соціальна підтримка ВПО потребує вдосконалення.
У процесі дослідження було застосовано багаторівневий особистісний
опитувальник «Адаптивність». Результати показали наступне: 15% опитуваних
мають високий рівень адаптаційного потенціалу, 25% реципієнтів мають
середній рівень адаптаційного потенціалу, решта опитуваних ВПО 60%, мають
низький адаптаційний потенціал.
З нашого дослідження виходить, що з ВПО

соціальні працівники

проводять великий обсяг роботи проте даний підхід і методика роботи
соціального працівника не є достатньо ефективною через те, що не
враховується

соціально-психологічний

фактор:

адаптаційний

потенціал

особистості та ступень стійкості людини до впливу психоемоційних стресів,
який впливає на успішну соціалізацію та адаптацію ВПО до нових умов життя.
Процес адаптації до нового для них стрес, для більшості таких людей
кардинальні зміни – це «кінець життя», в даних ситуаціях вони не бачать
виходу. Тому люди з низьким адаптаційним потенціалом, як ніхто потребують
допомоги спеціаліста, бо в іншому випадку вони можуть так і не вийти з
стресової ситуації, а це призводить в більшості випадках до алко-нарко
залежностей та до маргіналізації.
3. Розроблено методику соціальної підтримки внутрішньопереміщених осіб.
Результати емпіричного дослідження засвідчили та допомога яка надається
ВПО від соціальних інститутів є не зовсім ефективною та не повністю
задовольняє процеси самих потерпілих. Більшість заходів, що вживались до
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цього часу, були заходами нагального реагування. Тепер потрібно шукати
довгострокові

рішення,

працевлаштування,

соціальну інтеграцію

потенціалу вимушеної
особливостей

спрямовані

внутрішньої

на

забезпечення

ВПО,

реалізацію

міграції

населення

з

житлом,
позитивного

урахуванням

окремих регіонів та уроків міжнародного досвіду. З метою

враховання запитів ВПО, нами розроблено перелік дій, які допоможуть
вирішити та задовільнити потреби внутрішньопереміщених осіб і вивести їх на
нормальний рівень життя та успішно адаптувати до нових умов.
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