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 Проект фінансується Європейським Союзом 

«Методичні матеріали для тренера» підготовлено у рамках проекту ЄС «Розвиток 
інтегрованих соціальних служб для вразливих сімей і дітей», що фінансується 
Європейським Союзом. Проект виконується консорціумом організацій, який очолює 
благодійна організація «Кожній дитині». Основними бенефіціарами проектує 

Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та 
молоді. Пілотний регіон – Київська область.  

Думки, висловлені у виданні, належать авторам і не обов’язково відображають погляди Європейської 
Комісії.  

 
Методичні матеріали для тренера / Авт.-упор. І. Д. Звєрєва, З. П. Кияниця, О. А. Лещенко, 
Л. О. Ніколаєнко, О. В. Павлик, Л. І. Стрига, Н. В. Татарчук; За заг.ред. І. Д. Звєрєвої – К., 2007. 
 
Методичні матеріали для тренера «Нові моделі соціальних послуг для сімей та дітей: форми й 
методи роботи» підготовлені на основі узагальнення і адаптування міжнародного та вітчизняного 
досвіду роботи, напрацювань у ході реалізації проекту ЄС «Розвиток інтегрованих соціальних служб 
для вразливих сімей і дітей» і є такими, що рекомендовані для використання. 

 У виданні подається інформація про особливості роботи з сім’ями і дітьми, які опинилися в складних 
життєвих обставинах. Висвітлені основні форми і методи роботи з ними.  

Враховуючи актуальність теми, видання буде корисним для соціальних працівників ЦСССДМ, 
спеціалістів Служб у справах дітей, соціальних педагогів, а також представників громад, органів 
місцевого самоврядування, громадських організацій, викладачів та студентів вищих навчальних 
закладів.  
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Основне призначення сім’ї – задоволення суспільних, групових і індивідуальних потреб: по-
перше, будучи соціальним осередком суспільства, сім’я задовольняє ряд його найважливіших 
потреб; по-друге, вона задовольняє особистісні потреби кожного свого члена, а також 
загальносімейні потреби. Саме тому специфіка соціальної роботи з сім’єю обумовлена 
складністю сім’ї як клієнта, адже в ній поєднано декілька людей, і проблема окремого члена 
сім’ї, як правило, стосується всіх інших. 
Враховуючи потреби сьогодення, складовою інтегрованих соціальних служб є служба 
підтримки сім’ї – мета діяльності якої є здійснення соціальної підтримки сімей з дітьми, які 
опинилися у складних життєвих обставинах, надання їм адресних комплексних соціальних 
послуг.  
Головною ціллю тренінгу «Нові моделі соціальних послуг для сімей та дітей: форми й методи 
роботи», що проводився у рамках проекту ЄС «Розвиток соціальних служб для вразливих 
сімей і дітей», є ознайомлення фахівців соціальної сфери із новими підходами, формами і 
методами роботи з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах. 
Враховуючи пріоритети державної політики в сфері захисту та забезпечення прав дітей, 
вимоги до якості надання соціальних послуг, актуальним сьогодні є проведення спільного 
навчання спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служб у справах 
дітей, представників органів місцевого самоврядування та громадськості. Саме вони мають 
стати основними учасниками цього тренінгу. 
Спільне навчання зазначених фахівців за сесіями представленого модуля дозволяє 
консолідувати на місцевому рівні зусилля та ресурси різних соціальних інституцій шляхом 
вироблення спільних переконань щодо здійснення захисту та забезпечення прав дітей, 
підтримки сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, усвідомлення кращих 
інтересів всіх членів сім’ї, їх потреб, розширення міжвідомчих зв’язків, спрямованих на 
реалізацію соціальних завдань. 
Матеріали тренінгу розроблені відповідно до Програми підготовки соціальних працівників 
інтегрованих соціальних служб, затвердженої Державною соціальною службою для сім’ї, дітей 
та молоді (№ 57 від 21.11.2006).  
Сподіваємося, що дане видання стане для спеціалістів ЦСССДМ, служб у справах дітей, інших 
фахівців соціальної сфери чітким методичним орієнтиром у соціальній роботі з вразливими 
сім’ями і дітьми. 
Особливу подяку висловлюємо членам Тренінгового Центру Київського обласного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, які були першими в практичній реалізації 
матеріалів модулю.  
 

Авторський колектив 
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ТТееммаа :: «Нові моделі соціальних послуг для сімей та дітей: форми й методи 
роботи». 

 
ММееттаа :: підвищення професійної компетенції соціальних працівників СРВ та 
СПС, які надаватимуть соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді, які 
опинилися у складних життєвих обставинах. 
  
ЗЗааввддаанннняя ::   
 
1. Розглянути діяльність соціальних служб для сімей, дітей та молоді в 

контексті державної політики по забезпеченню прав дітей. 
2. Визначити основні принципи, якими керуються соціальні працівники в 

роботі з сім’ями. 
3. Розглянути класифікацію сімей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах. 
4. Ознайомити учасників з методами соціальної роботи з сім’ями, які 

опинилися у складних життєвих обставинах (первинне обстеження, 
планування, ведення випадку). 

5. Ознайомити учасників із завданнями та функціями СПС та СРВ. 
Відпрацювати посадові обов’язки соціального працівника СПС та СРВ. 

6. Розглянути схему міжвідомчої взаємодії як основи соціального супроводу 
сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. 

  

  ЧЧаасс,,  ннееооббххіідднниийй  ддлляя  ппррооввееддеенннняя  ттррееннііннггуу:: 3 дні. 
 
ФФооррммаа  ппррооввееддеенннняя:: тренінг. 

 
ЦЦііллььоовваа  ггррууппаа:: соціальні працівники та менеджери СПС, СРВ. 
  
ККііллььккііссттьь  ууччаассннииккіівв  ттррееннііннггуу:: 20 – 25 осіб. 
 
ККііллььккііссттьь  ттррееннеерріівв:: 2 особи, а саме: 1 тренер та 1 фасилітатор. 

 
ППррииммііщщеенннняя:: простора кімната, стільці (за кількістю учасників і тренерів), 
розміщені в центрі кімнати у формі кола; 4 столи, поставлені у кутах 
кімнати, стіл для тренерів. 
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««ННООВВІІ   ММООДДЕЕЛЛІІ   ССООЦЦІІААЛЛЬЬННИИХХ   ССЛЛУУЖЖББ   ДДЛЛЯЯ   ССІІММ '' ЇЇ   ІІ   ДДІІТТЕЕЙЙ ::     
ННААППРРЯЯММИИ ,,   ФФООРРММИИ   ІІ   ММЕЕТТООДДИИ   РРООББООТТИИ»»  

Час Зміст діяльності Орієнтовний 
термін 

День 1 

Сесія 1 
10.00 - 10.10 Відкриття тренінгу: привітання учасників, презентація 

мети, завдання, програми тренінгу, представлення 
тренерів 

10 хв. 

10.10 - 10.40 Вправа на знайомство «Cімейний альбом»  30 хв. 
10.40 - 11.00 Вироблення правил роботи групи «Сімейний статут» 20 хв. 
11.00 - 11.30 Визначення очікувань учасників тренінгу за методикою 

«Дерево» 
30 хв. 

11.30 - 12.00 Перерва   

Сесія 2 

12.00 - 12.10 Вправа на активізацію «Сніжний ком»  10 хв. 
12.10 - 12.40 Вправа «Визначення понятійного апарату»  30 хв. 
12.40 - 13.00 Мозковий штурм: асоціації слова «сім’я» 20 хв. 
13.00 - 13.30 Вправа «Визначення сімей, з якими працюють соціальні 

працівники СРВ, СПС» 
30 хв. 

13.30 - 14.30 Перерва на обід  

Сесія 3 

14.30 - 14.40 Вправа на активізацію «Уявлений предмет» 10 хв. 
14.40 - 15.00 Міні - лекція «Функції сім’ї « 20 хв. 
15.00 - 15.30 Вправа «Життєві ситуації» 30 хв. 
15.30 - 16.15 Вправа «Робота з поняттями» 45 хв. 
16.15 - 16.30 Перерва  

Сесія 4 

16.30 - 16.40 Вправа на активізацію «Настрій» 10 хв. 
16.40 - 16.50 Мозковий штурм « Криза» 10 хв. 
16.50 - 17.05 Міні – лекція «Етапи кризи в сім’ї» 15 хв. 
17.05 - 17.45 Вправа «За» - «Проти» 40 хв. 
17.45 - 18.00 Підведення підсумків дня - вправа «Закінчити речення» 15 хв. 

День 2 

Сесія 5 
9.00 - 9.20 Рефлексія попереднього дня 20 хв. 
9.20 - 9.40 Мозковий штурм «Компетентність» 20 хв. 
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9.40 - 10.40 Вправа «Етичний Кодекс спеціалістів соціальної 
роботи» 

60 хв. 

10.40 - 11.30 Вправа «Вам зателефонували» 50 хв. 
 11.30 - 12.00 Перерва  

Сесія 6 

12.00 - 12.10 Вправа на активізацію «Ой, не зіб’юся « 10 хв. 
12.10 - 13.10 Вправа «Визначення ключової проблеми» 60 хв. 
13.10 - 13.40 Вправа «Планування роботи з випадком» 30 хв. 
13.40 - 14.30 Перерва на обід  

Сесія 7 

14.30 - 14.40 Вправа на активізацію «Що я бачу на картинці» 10 хв. 
14.40 - 15.40 Інформаційне повідомлення «Оцінка потреб» 60 хв. 
15.40 - 16.00 Моделююча вправа «Факти чи думки» 20 хв. 
16.00 - 16.30 Перерва  

Сесія 9 

16.30 - 17.50 Рольова гра «Візит у сім’ю « 1 год. 20 хв. 
17.50 - 18.00 Підведення підсумків дня - вправа «Дякую» 10 хв. 

День 3 

Сесія 9 

9.00 - 9.10 Вправа на активізацію «Настрій» 10 хв. 
9.10 - 9.30 Вправа «Вербальний і невербальний контакт « 20 хв. 
9.30 - 9.45 Інформаційне повідомлення «Визначення і погодження 

цілей сім’ї та соціального працівника» 
15 хв. 

9.45 – 10.45 Вправа «Спільне і відміне» 60 хв. 
10.45 – 10.55  Вправа на активізацію «Фруктовий салат» 10 хв. 
10.55 – 11.30 Вправа «Мозаїка» 35 хв. 
11.30 – 12.00 Перерва  

Сесія 10 

12.00 - 12.10 Вправа на активізацію «Трикутник» 10 хв. 
12.10 - 12.55 Вправа «Соціальна мережа» 45 хв. 
12.55 - 13.25 Вправа «Зв’язки» 30 хв. 
13.25 – 13.30 Вправа «Подарунок» 5 хв. 
13.30 - 14.30 Перерва на обід  

Сесія 10 

14.30 - 14.40 Вправа на активізацію «М’ячики» 10 хв. 
14.40 – 15.30 Вправа «Особова справа» 50 хв. 
15.30 – 16.00 Підведення підсумків останнього дня роботи 

Історія для натхнення 
30 хв. 
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До уваги тренера! 
 
Плакат з метою та завданнями тренінгу бажано прикріпити на видному місці та 
посилатися на нього протягом усього тренінгу. 

  
 

ПЕРШИЙ ДЕНЬ 
 

СЕСІЯ 1 
 
ВВССТТУУПП ..   ВВІІДДККРРИИТТТТЯЯ   ТТРРЕЕННІІННГГУУ   

 

ММееттаа::  ознайомити учасників з регламентом роботи, метою та завданнями 
тренінгу. 

 

ЧЧаасс::   15 хв. 

 

РРеессууррссии::   плакат, на якому написані мета та завдання тренінгу (Додаток 1). 

ХХіідд  ппррооввееддеенннняя:: тренери вітають учасників, представляють себе, презентують мету, 
завдання, програму тренінгу (Додаток 1), коментують передумови звернення до даної 
теми. 

 
 

 
 

 
 

 
ВВППРРААВВАА   ННАА   ЗЗННААЙЙООММССТТВВОО   ««ССІІММЕЕЙЙННИИЙЙ   ААЛЛЬЬББООММ»»  

 

ММееттаа::    познайомити учасників, створити доброзичливу атмосферу, що 
сприятиме ефективному засвоєнню нових знань. 

 

ЧЧаасс::  30 хв. 

 

РРеессууррссии::  плакат «Сімейний альбом», аркуші паперу (за кількістю учасників), фліп-
чарт, папір для фліп-чарту, маркери, скотч. 

ХХіідд  ппррооввееддеенннняя:: 
II  ееттаапп:: учасники розміщуються на стільцях по колу. Тренер пропонує учасникам об’єднатися у 
пари і провести інтерв’ю, використавши запитання:  

 Ваше ім’я, по-батькові?  
 Де і ким ви працюєте?  
 Які якості в людині Ви цінуєте найбільше?  
 Ваша улюблена страва. 

IIII  ееттаапп:: по завершенню взаємних інтерв’ю, тренер роздає кожному учаснику аркуш паперу та 
пропонує отриману інформацію від партнера викласти на аркуші у формі листка фотоальбому 
(написати та намалювати).  
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До уваги тренера! 
 

1. Необхідно звернути увагу учасників на те, що правила – це певні норми 
поведінки, дотримання яких можна було б проконтролювати. 

2. Орієнтовними правилами можуть бути такі: 

• Говорити по черзі (правило піднятої руки); 
• Правило двох піднятих рук (якщо хоча б одній людині в колі 

незручно, наприклад, через шум, вона має право підняти обидві 
руки, привертаючи увагу присутніх); 

• Поважати думку іншого; 
• Дотримуватись регламенту; 
• Бути позитивно налаштованим до себе та інших; 
• Обговорювати проблему, а не людину; 
• Слухати й чути; 

IIIIII  ееттаапп:: презентація. Учасники по черзі презентують своїх партнерів та прикріплюють аркуші 
на плакаті «Сімейний альбом». 

   

 
ППииттаанннняя  ддлляя  ооббггооввоорреенннняя::  

 

 
 

 
 

 
 З якою метою ми проводили цю вправу? 

 

ВВИИРРООББЛЛЕЕННННЯЯ   ППРРААВВИИЛЛ   ГГРРУУППИИ   ««ССІІММЕЕЙЙННИИЙЙ   ССТТААТТУУТТ»»  
 

ММееттаа::    обговорити та обґрунтувати необхідність вироблення і дотримання 
певних правил, на яких базується взаємодія людей у групі, прийняти 
правила для продуктивної роботи під час тренінгу, як важливої умови 
досягнення поставленої мети та закріпити їх у формі сімейного статуту. 

 

ЧЧаасс::  20 хв. 

 

РРеессууррссии::  плакат «Сімейний статут», фліп-чарт, папір для фліп-чарту, маркери. 

ХХіідд  ппррооввееддеенннняя:: тренер просить учасників відповісти на запитання: 

  ЩЩоо  ттааккее  ппррааввииллаа??  
  ЧЧии  ппооввиинннніі  ббууттии  ппррааввииллаа  вв  ссіімм’’її??  

Далі тренер пропонує учасникам для успішного обговорення проблем та питань уявити себе 
членами великої сім’ї. Для того, щоб уникнути сімейних конфліктів та непорозумінь, доцільно 
виробити й прийняти своєрідний «сімейний статут», який закріплюватиме правила поведінки, 
права та обов’язки «членів сім’ї». Учасники подають свої варіанти правил і коментують їх. 
Після погодження з усією групою один із тренерів записує запропоновані формулювання на 
плакаті «Сімейний статут». 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

? 
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• Зберігати конфіденційність; 
• Бути активним; 
• Працювати в групі від початку й до кінця. 

 
3. Доцільно після прийняття правил ще раз звернути увагу учасників на    

необхідність їх ретельного дотримування. А, в разі потреби, робити це й 
надалі.  

До уваги тренера! 
 
Наприкінці тренінгу плакат використовуватиметься для визначення досягнень 
очікувань учасників.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ВВИИЗЗННААЧЧЕЕННННЯЯ   ООЧЧІІККУУВВААННЬЬ   УУЧЧААССННИИККІІВВ   ТТРРЕЕННІІННГГУУ     
ЗЗАА   ММЕЕТТООДДИИККООЮЮ   ««ДДЕЕРРЕЕВВОО»»  

 

ММееттаа::    визначити очікування учасників, сформувати у них мотивацію щодо 
участі в тренінгу. 

 

ЧЧаасс::  30 хв. 

 

РРеессууррссии::  вирізані з стікерів «квіточки» (за кількістю учасників), заздалегідь 
намальоване на папері для фліп-чарту «Дерево». 

ХХіідд  ппррооввееддеенннняя:: 
II  ееттаапп:: тренер звертається до учасників з пропозицією обдумати, яких результатів вони хотіли 
б досягти наприкінці тренінгу і записати їх на стікерах –»квіточках». 
IIII  ееттаапп:: кожен учасник коментує свої очікування і прикріплює стікер -»квіточку» в стороні від 
«Дерева».  

   

 
ППииттаанннняя  ддлляя  ооббггооввоорреенннняя::  

 

 
 

 
 

 
 Про які прагнення, побажання свідчать наші очікування? 
 З якою метою ми проводили цю вправу? 
 Чому так важливо на початку роботи їх визначити? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

? 
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Соціальна робота розглядається як професійна діяльність із надання 
допомоги та підтримки людям, які опинилися в складних життєвих  
обставинах (Соціальна робота в Україні. Навч. посібник. За заг.ред 
Звєрєвої І.Д. та Лактіонової Г.М.) К., 2004, с.5) 
Соціальний працівник – спеціаліст, діяльність якого спрямована на 
допомогу людині, сім’ї або групі осіб, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, шляхом інформування, консультування, організації різних 
форм підтримки, надання послуг.  

СЕСІЯ 2 
 
ВВППРРААВВАА   ННАА   ААККТТИИВВІІЗЗААЦЦІІЮЮ   ««ССННІІЖЖННИИЙЙ   ККООММ»»  

 

ММееттаа::    продовжити знайомство учасників, налаштувати на роботу. 

 

ЧЧаасс::  10 хв. 

ХХіідд  ппррооввееддеенннняя:: тренер пропонує учасникам по черзі назвати своє ім’я з яким-небудь 
прикметником, що починається на першу букву імені. Наступний учасник по черзі повинен 
назвати попередніх, потім себе; таким чином, кожен повинен буде називати далі більше імен із 
прикметниками, це полегшить запам’ятовування.  
 
ВВППРРААВВАА   ««ВВИИЗЗННААЧЧЕЕННННЯЯ   ППООННЯЯТТІІЙЙННООГГОО   ААППААРРААТТУУ»»  

 
 

ММееттаа::    визначити та сформувати єдине бачення основних понять, з якими 
учасники будуть працювати протягом всього тренінгу. 

 

ЧЧаасс::  30 хв. 

 

РРеессууррссии::  конверти з розрізаними листівками, тексти основних понять «Соціальна 
робота», «Соціальний працівник» (додаток 2), схема «Соціальна робота» 
(додаток 3), Інформаційний матеріал «Напрями соціальної роботи з 
сім’ями» (додаток 4), фліп-чарт, папір для фліп-чарту, маркери. 

ХХіідд  ппррооввееддеенннняя:: тренер об’єднує учасників у 4 групи, за допомогою «пазлів-листівок» 
(учасникам пропонується вибрати з конверту частинку розрізаної листівки, а потім 
згрупуватися так, щоб вийшла ціла листівка). Кожній групі пропонується дати визначення 
поняттям «соціальна робота» та «соціальний працівник», після цього кожна з груп презентує 
свої визначення. В ході обговорення визначаються співпадіння, розуміння понять. 
Узагальнюючі відповіді, тренер підсумовує та ознайомлює учасників з сутністю та напрямами 
соціальної роботи з сім’ями використовуючи схему «Соціальна робота» (додаток 3), 
інформаційний матеріал «Напрями соціальної роботи з сім’ями» (додаток 4). 
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До уваги тренера! 
 
Узагальнюючи відповіді, тренер пропонує розглядати:  
сім’ю, як динамічну малу групу людей, котрі проживають разом і пов’язані 
родинними відносинами (шлюб, кровна спорідненість, усиновлення, опіка), 
спільністю формування і задоволення соціально-економічних та інших 
потреб, взаємною моральною відповідальністю. (Безпалько О.В. „Соціальна 
робота в схемах і таблицях: Навч. посіб. – К.: Логос, 2003)

 
 
ППииттаанннняя  ддлляя  ооббггооввоорреенннняя::  

 

 
 

 
 

 
 Що нового ви дізналися під час проведення вправи? 

 
 

ММООЗЗККООВВИИЙЙ   ШШТТУУРРММ ::   ААССООЦЦІІААЦЦІІ ЇЇ   ССЛЛООВВАА   ««ССІІММ ’’ЯЯ»»    
 

ММееттаа::    визначити значення поняття «сім’я». 

 

ЧЧаасс::  20 хв. 

 

РРеессууррссии::  визначення поняття «сім’я» (додаток 5), фліп-чарт, папір для фліп-чарту, 
маркери, предмет, який передається по колу. 

ХХіідд  ппррооввееддеенннняя:: тренер пропонує кожному учаснику по колу проговорити свої асоціації, які 
пов’язані зі словом «сім’я»  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
ВВППРРААВВАА   ««ВВИИЗЗННААЧЧЕЕННННЯЯ   ССІІММЕЕЙЙ ,,   ЗЗ   ЯЯККИИММИИ   ППРРААЦЦЮЮЮЮТТЬЬ     
ССООЦЦІІААЛЛЬЬННІІ   ППРРААЦЦІІВВННИИККИИ   ССРРВВ ,,   ССППСС»»  

 

ММееттаа::    закріпити поняття сім’ї та визначити категорії сімей, з якими працюють 
соціальні працівники СРВ, СПС. 

 

ЧЧаасс::  30 хв. 

 

РРеессууррссии::  20 карток паперу на кожну групу (20 аркушів А-4, розрізаних на 4 
частини), плакат «Категорії сімей, з якими ми працюємо», фліп-чарт, 
папір для фліп-чарту, маркери. 

ХХіідд  ппррооввееддеенннняя:: 
II  ееттаапп:: тренер об’єднує учасників у 4 групи та пропонує обговорити та визначити основні 
категорії сімей, з якими вони працюють. Назву кожної категорії сім’ї записують на окремому 
аркуші паперу. 

IIII  ееттаапп:: кожна група по черзі зачитує категорію сім’ї і розміщує картку на плакаті. Наступна 
група уже не повторює, а доповнює перелік, визначений попередниками.  
     
 

? 
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До уваги тренера! 
 

Об`єкти соціальної роботи із сім`ями,  
які опинилися у складних життєвих обставинах: 

 
 сім’ї з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах і не в змозі 
подолати їх самостійно, у зв’язку з інвалідністю батьків або дітей, вимушеною 
міграцією, наркотичною або алкогольною залежністю одного з членів сім’ї, його 
перебуванням у місцях позбавлення волі, ВІЛ-інфекцією, насильством у сім’ї, 
безпритульністю, сирітством, зневажливим ставленням і негативними 
стосунками в сім’ї, безробіттям одного з членів сім’ї, якщо він зареєстрований в 
державній службі зайнятості як такий, що потребує працевлаштування;  

 сім’ї, у яких існує ризик передачі дитини до закладів для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування;  

 неповнолітні одинокі матері (батьки), яким потрібна підтримка; 
 сім’ї, члени яких перебували чи перебувають на державному утриманні. 

(наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства охорони 
здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці та соціальної 
політики України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства 
внутрішніх справ України, Державного департаменту виконання покарань від 14.06.2006 
року № 1983/388/452/221/556/596/106 „Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів 
соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах”) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
  
 
 
  
   
 
 
 

   

 
ППииттаанннняя  ддлляя  ооббггооввоорреенннняя::  

 

 
 

 
 

 
 Чи співпали ваші уявлення про сім’ї, з якими працюють соціальні працівники СПС та 
СРВ з переліком сімей, відповідно до наказу Міністерства України у справах сім’ї, 
молоді та спорту, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і 
науки України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства 
транспорту та зв’язку України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного 
департаменту виконання покарань від 14.06.2006 року № 
1983/388/452/221/556/596/106 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів 
соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах? 

 
 

 
 

? 
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До уваги тренера! 
 
Тренер звертає увагу, що знання про основні функції сім’ї можуть бути корисними 
для соціального працівника передусім як цінний діагностичний матеріал, що допо-
магає розібратися у сильних та слабких сторонах життєдіяльності будь-якої родини. 
Аналіз  виконання сім’єю своїх функцій дозволяє знаходити та виокремлювати певні 
критичні місця або функції, в реалізації яких сім’я зазнає труднощів.  

СЕСІЯ 3 
 
ВВППРРААВВАА   ННАА   ААККТТИИВВІІЗЗААЦЦІІЮЮ   ««УУЯЯВВЛЛЕЕННИИЙЙ   ППРРЕЕДДММЕЕТТ»»  

 
 

ММееттаа::    сприяти створенню позитивної атмосфери тренінгу, налаштувати 
учасників на роботу. 

 

ЧЧаасс::  10 хв. 

ХХіідд  ппррооввееддеенннняя:: тренер пропонує одному учаснику уявити будь-який предмет та за 
допомогою міміки і жестів передати його сусіду, щоб той повторив дію і продовжив її. У такий 
спосіб «уявлений предмет» обходить коло і повертається до першого учасника. Той називає, 
який предмет уявляв, і кожен з учасників називає, у свою чергу, що передавав саме він.  
 
ММІІННІІ   ––   ЛЛЕЕККЦЦІІЯЯ   ««ФФУУННККЦЦІІ ЇЇ   ССІІММ ’’ ЇЇ»»    

  
 

ММееттаа::    розглянути основні функції сім’ї та залежність визначення типу сім’ї від 
того, як сім’я їх реалізує. 

 

ЧЧаасс::  20 хв. 

 

РРеессууррссии::  інформаційний матеріал «Функції сім’ї» (додаток 6). 

ХХіідд  ппррооввееддеенннняя:: тренер надає інформацію про функції сім’ї, які вона виконує у процесі 
життєдіяльності (додаток 6) та дає розгорнуту характеристику кожної із функцій. 
 

 
 
 
 
 
 
 
      
                 

   

 
ППииттаанннняя  ддлляя  ооббггооввоорреенннняя::  

 

 
 

 
 

 
 Яка інформація була для Вас новою? 
 Чому слід аналізувати всі функції сім’ї? 

 
ВВППРРААВВАА   ««ЖЖИИТТТТЄЄВВІІ   ССИИТТУУААЦЦІІ ЇЇ»»  

 
 

ММееттаа::    закріпити знання щодо функцій сім’ї, критеріїв її опису та визначення 
необхідності надання допомоги сім’ї. 

? 



НОВІ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї І ДІТЕЙ: НАПРЯМИ, ФОРМИ І МЕТОДИ РОБОТИ 
  

 

 
14

До уваги тренера! 
 
В кінці обговорення тренер підсумовує, що сім’я, в якій не виконується хоча б одна 
функція – веде до дестабілізації її розвитку.  
Дуже корисним є шлях визначення конкретних функцій, у виконанні яких сім’я зазнає 
труднощів, та подальша спроба подивитися на їх взаємозв’язок і відокремити 
ключову, яка „тягне за собою” всі інші. 
Таким чином, від аналізу спроможності сім’ї виконувати свої основні функції 
залежатиме визначення типу сім’ї та надання подальшої допомоги.  

 

ЧЧаасс::  30 хв. 

 

РРеессууррссии::  плакати з таблицями для роботи в групах (додаток 7), опис життєвих 
ситуацій (додаток 8), фліп-чарт, папір для фліп-чарту, маркери. 

ХХіідд  ппррооввееддеенннняя:: 
II  ееттаапп:: тренер об’єднує учасників у 4 групи та пропонує життєві ситуації (додаток 8) і просить, ана-
лізуючи події, визначити функції, які виконує сім’я та заповнити наступну таблицю (додаток 7).  

IIII  ееттаапп:: кожна група презентує свої життєві ситуації та своє бачення щодо виконання сім’єю 
функцій. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

 
ППииттаанннняя  ддлляя  ооббггооввоорреенннняя::  

 

 
 

 
 

 
 До чого може привести порушення або не виконання сім’єю своїх функцій?  

 
ВВППРРААВВАА   ««РРООББООТТАА   ЗЗ   ППООННЯЯТТТТЯЯММИИ»»  

 

ММееттаа::    розглянути характеристики та дати визначення основних типів сімей, з 
якими соціальні працівники зустрічаються в практиці соціальної роботи, а 
саме: «здорова сім’я», «зовні соціально – благополучна сім’я», «сім’я 
групи ризику», «проблемна сім’я». 

 

ЧЧаасс::  45 хв. 

 

РРеессууррссии::  4 картки з назвами типів сімей, тексти основних понять (додаток 9), 
«Схема різновидів сімей» (додаток 10), фліп-чарт, папір для фліп-чарту, 
маркери. 

ХХіідд  ппррооввееддеенннняя:: 
II  ееттаапп:: тренер пропонує учасникам об’єднатися у чотири групи. Кожній групі пропонується 
вибрати одну з чотирьох карток, на яких зазначено певний тип сім’ї: «здорова сім’я», «зовні 
соціально – благополучна сім’я», «сім’я групи ризику», «проблемна сім’я» (написи на картках 
не оголошуються). Далі тренер дає інструкцію для роботи у групах: 
 

? 
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До уваги тренера! 
 
По закінченню тренер звертається до плакату «Категорії сімей, з якими ми 
працюємо» і за допомогою учасників,  розподіляє категорії сімей відповідно до типу: 
«зовні соціально − благополучні сім’ї», «сім’ї групи ризику», «проблемні сім’ї». 
Тренер підводить учасників до висновку, що сім’ї, які потребують підтримки: («зовні 
соціально - благополучні сім’ї», «сім’ї групи ризику») є клієнтами СРВ, а ті, які 
потребують  захисту («проблемні сім’ї») – клієнти СПС. 

11..  ООббггооввооррииттии  іі  ддааттии  ввииззннааччеенннняя  ттииппуу  ссіімм’’її  ттаа  ззааппииссааттии  їїїї  ооссннооввнніі  ооззннааккии..    
22..  ООппииссааттии  ввииппааддоокк  іізз  ппррааккттииккии  ссооццііааллььннооїї  ррооббооттии,,  яяккиийй  мміігг  ббии  ббууттии  ппррииккллааддоомм  

ддааннооггоо  ттииппуу  ссіімм’’її..  
IIII  ееттаапп:: кожна з груп по черзі наводить свій приклад сім’ї (конкретний випадок), інші учасники 
слухають, фіксують ознаки даного типу сім’ї, а по завершенні називають їх і як висновок – тип 
сім’ї, що ілюструє цей приклад (тренер на фліп-чарті фіксує думки учасників). 
В кінці кожна група, що презентувала певний тип сім’ї, зачитує ознаки, які були не виявлені 
учасниками та визначає її тип. 
По закінченні обговорення тренер узагальнює думки учасників і конкретизує визначення 
кожного типу сім’ї та її ознак. 

IIIIII  ееттаапп::  ппррееззееннттааццііяя  ««ССххееммии  ррііззннооввииддіівв  ссііммеейй»» (додаток 10)  
Тренер представляє «Схему різновидів сімей», пояснюючи, що основою визначення типу 
сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, є діагностика виконання сім’ями своїх 
функцій. Виконуючи певні функції, сім’я забезпечує свою життєздатність. Порушення або 
відсутність будь-якої конкретної функції, що перешкоджає її життєдіяльності, свідчить про 
дисфункціональність сім’ї, тобто наявність складної життєвої ситуації (у ст.1 ЗУ «Про соціальні 
послуги» визначено, що складні життєві обставини – це обставини, що об’єктивно порушують 
нормальну життєдіяльність особи, наслідки яких вона не може подолати самостійно 
(інвалідність, часткова втрата рухової активності у зв’язку зі старістю або станом здоров’я, 
самотність, сирітство, безпритульність, відсутність житла або роботи, насильство, зневажливе 
ставлення та негативні стосунки в сім’ї, малозабезпеченість, психологічний чи психічний 
розлад, стихійне лихо, катастрофа тощо). У соціальній роботі використовують таку 
класифікацію складних життєвих обставин, в основі якої лежать несприятливі для виховання 
та розвитку дітей умови: соціально-демографічні, матеріально-побутові, медико-соціальні, 
соціально-педагогічні, соціально-правові та психологічні). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
ППииттаанннняя  ддлляя  ооббггооввоорреенннняя::  

 

 
 

 
 

 
 Що Вам дала робота над цією вправою? 
 Чому соціальному працівнику важливо визначитися з типом сім’ї?  

? 
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СЕСІЯ 4 
 
ВВППРРААВВАА   ННАА   ААККТТИИВВІІЗЗААЦЦІІЮЮ   ««ННААССТТРРІІЙЙ»»    

 

ММееттаа::    сприяти активізації учасників. 

 

ЧЧаасс::  10 хв. 

ХХіідд  ппррооввееддеенннняя:: тренер пропонує учаснику зайняти таку позу, яка відображала б його настрій 
на даний момент. Вся група за сигналом повторює цю позу. Далі настрій демонструє 
наступний учасник. Група повторює. 
 

ММООЗЗККООВВИИЙЙ   ШШТТУУРРММ   ««ККРРЗЗАА»»  
 

ММееттаа::    розглянути поняття «криза», складові «кризи», визначити причини 
«кризи». 

 

ЧЧаасс::  10 хв. 

 

РРеессууррссии::  фліп-чарт, папір для фліп-чарту, маркери. 

ХХіідд  ппррооввееддеенннняя:: тренер пропонує учасникам відповісти на запитання, використовуючи 
попередній життєвий досвід: 

 Чи переживав хтось з учасників кризу? 
 Чому він вважає, що цей стан був саме кризою? 
 Що було причиною кризи?  

Відповіді записуються на папері для фліп-чарту і залишаються в полі зору учасників. 
Тренер дає визначення «кризи, як можливості зміни стилю свого життя, себе, як певної 
небезпеки для себе та інших тощо. Тобто, як явище, яке може впливати на людину як 
негативно, так і позитивно. Наприклад, вилучення дитини із біологічної сім’ї є кризою, яка 
негативно впливає на дитину; а отримання сім’єю квартири – також є кризою, яка позитивно 
впливає на розвиток сім’ї. 
 

ММІІННІІ --ЛЛЕЕККЦЦІІЯЯ   ««ЕЕТТААППИИ   ККРРИИЗЗИИ   ВВ   ССІІММ ’’ ЇЇ»»  
 

ММееттаа::    ознайомити учасників з етапами розвитку «кризи». 

 

ЧЧаасс::  15 хв. 

 

РРеессууррссии::  фліп-чарт, папір для фліп-чарту, маркери, схема «Етапи кризи» (додатки 
4, 5). 

ХХіідд  ппррооввееддеенннняя:: тренер пропонує учасникам проаналізувати історію про яку-небудь втрату, 
наприклад, крадіжку дорогої речі (або зарплати в транспорті тощо) і відповісти на запитання: 
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До уваги тренера! 
 
Коментар етапів розвитку кризи можна провести, використовуючи конкретні 
приклади з досвіду роботи учасників з сім’ями.

До уваги тренера! 
 
Переконання − це «система, сукупність поглядів, світогляд» («Великий тлумачний 
словник української мови», під редакцією В.Т. Бусела). 
Ставлення людей до різних явищ, подій, інших людей визначає їхні дії, поведінку. 
Інакше кажучи, основу наших дій становлять наші переконання, принципи. Саме 
вони вказують нам, як поводитися, які рішення ухвалювати, яку давати оцінку. 

 яка ваша перша реакція? 
 які ваші думки?  
 які ваші подальші дії? 

Учасники відповідають. Тренер записує на папері для фліп-чарту. 
Тренер уточнює – яка реакція була першою? (Непорозуміння, шок)  
Тренер пропонує учасникам звернути увагу на схему «Етапи кризи» (додаток 4) і коментує його 
(додаток 5). 

 
 
 
 
 

   

 
ППииттаанннняя  ддлляя  ооббггооввоорреенннняя::  

 

 
 

 
 

 
 Що ви відчуваєте зараз, як ви сприйняли цю інформацію? 
 Як запропонована схема може допомогти вам у вашому житті та при роботі з 
сім’ями? 

 Що ці вправи вам дали для професійного і особистісного зростання? 
 
ВВППРРААВВАА   ««ЗЗАА»»  ––   ««ППРРООТТИИ»»  

 

ММееттаа::    визначити переконання, що мають бути загальними для команди 
спеціалістів, які працюють з сім’ями. 

 

ЧЧаасс::  40 хв. 

 

РРеессууррссии::  невеликі плакати «ЗА» та «ПРОТИ», які розміщуються на протилежних 
сторонах тренінгової кімнати. 

ХХіідд  ппррооввееддеенннняя:: на двох протилежних сторонах тренінгової кімнати прикріплюються невеликі 
плакати з написами «ЗА» та «ПРОТИ». Учасників запрошують стати всередині кімнати. Їм 
пропонується вислухати низку тверджень і визначити своє ставлення до них таким чином: 
кожен учасник, залежно від того, погоджується він чи не погоджується з твердженням, має 
підійти до потрібного плаката. Відстань між ними і плакатами має відповідати рівню 
переконаності учасника у певній відповіді. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

? 
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До уваги тренера! 
 

Перелік можливих переконань: 
 

• Кожна дитина має право на свій дім і своїх батьків. 

• Розвиток дитини в домашніх умовах є найкращим. 

• Дитина потребує стабільності стосунків.  

• Кожна сім’я  має право на допомогу. 

• Робота соціального працівника спрямована на захист дитини, збереження 

сімейного благополуччя. 

• У сім’ї має бути можливість вибору необхідної допомоги. 

• Робота з сім’єю по можливості має здійснюватися в домашніх умовах. 

• Дитина має бути тимчасово переміщена в заклад інтернатного типу, якщо 

батьки, не дивлячись на допомогу, не в змозі забезпечити її безпеку.  

• Після вилучення дитини із сім’ї, необхідно продовжити роботу з батьками для 

забезпечення повернення дитини. 

До уваги тренера! 
 
Тренер, має зробити загальний висновок, що переконання, якими керується 
спеціаліст мають бути єдиними для всієї команди спеціалістів. Це основа спільної 
роботи. Команда – це сім’я, де не може бути різних поглядів на виховання, якщо 
батьки бажають мати позитивний результат у вихованні дитини та зафіксувати увагу 
учасників, що саме ці переконання можуть стати основою для формування команди 
соціальних працівників, що працюють з сім’ями. 

Тренер зачитує учасникам твердження, після чого вони визначають свою позицію стосовно 
кожного з них. Бажаючим пропонується прокоментувати свій вибір. Після того, як усі 
висловлять свою думку, тренер пропонує тим учасникам, хто змінив думку, поміняти місце. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ще раз звертаючись до матеріалу, тренер обговорює з учасниками запитання: що важливіше в 
роботі з сім’єю – інтереси сім’ї чи інтереси дитини?  

   

 
ППииттаанннняя  ддлляя  ооббггооввоорреенннняя::  

 

 
 

 
 

 
 У чому полягає роль переконань соціального працівника в роботі з сім’ями? 

 
 

? 
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До уваги тренера! 
 
Можливі варіанти: сприяє професіоналізму, формує мотивацію, запобігає 
професійному вигоранню, покращує якість послуг тощо. 

До уваги тренера! 
 
Тренер може запропонувати кожному учаснику скласти свій перелік переконань в 
роботі з сім’єю, яка опинилася в складних життєвих обставинах. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Чи відповідає складений список переконань вашим особистим переконанням? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ППІІДДВВЕЕДДЕЕННННЯЯ   ППІІДДССУУММККІІВВ   ДДННЯЯ     
ВВППРРААВВАА   ««ЗЗААККІІННЧЧИИТТИИ   РРЕЕЧЧЕЕННННЯЯ»»    

 
 

ММееттаа::    підвести підсумки першого дня тренінгу, проаналізувати рівень 
сприйняття матеріалу, виявити нез’ясовані питання в учасників. 

 

ЧЧаасс::  15 хв. 

 

РРеессууррссии::  плакат з незакінченими реченнями, аркуші паперу (за кількістю 
учасників), ручки, фліп-чарт, папір для фліп-чарту, маркери. 

ХХіідд  ппррооввееддеенннняя:: тренер звертає увагу учасників на плакат із записаними незакінченими 
реченнями та пропонує кожному учаснику записати свої відповіді. Потім по черзі кожен учасник 
повідомляє свої записи групі. Найбільш актуальні відповіді узагальнюються та обговорюються 
у колі. Наприкінці, тренер пропонує кожному учаснику здати йому свої напрацювання.  

ННееззааккііннччеенніі  ррееччеенннняя::  
 

 “Я дізнався(лась) що………………» 
 “Мене здивувало, що………………» 
 “Мені сподобалося, що……………..» 
 “Можливо, було б краще, якби……» 

 

Після завершення вправи тренер дякує учасникам за спільну роботу й нагадує час і місце 
початку наступної зустрічі. 
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До уваги тренера! 
 
Компетентність  – знання та навички необхідні для виконання специфічної ролі в 
межах організації або агенції, допомагаючи їй виконувати свою місію.  

ДРУГИЙ ДЕНЬ 
 
СЕСІЯ 5 
 
РРЕЕФФЛЛЕЕККССІІЯЯ   ППООППЕЕРРЕЕДДННЬЬООГГОО   ДДННЯЯ   

 
 

ММееттаа::    актуалізувати знання та досвід учасників, отримані під час роботи 
першого дня тренінгу, налаштувати їх на подальшу роботу. 

 

ЧЧаасс::  20 хв. 

 

РРеессууррссии::  фліп-чарт, папір для фліп-чарту, маркери. 

ХХіідд  ппррооввееддеенннняя:: 
II  ееттаапп:: тренер об’єднує учасників у 4 групи (за кількістю сесій попереднього дня), дає завдання 
групам: 

 1 група: Які питання розглядалися на сесії? 
 2 група: Які вправи виконувались? 
 3 група: Які нові запитання виникли? 
4 група: Які нові очікування з’явилися? 

IIII  ееттаапп:: групи по черзі презентують та коментують відповіді на запитання стосовно певної сесії. 
Після цього тренер оголошує програму роботи на другий день тренінгу. 
 

ММООЗЗККООВВИИЙЙ   ШШТТУУРРММ   ««ККООММППЕЕТТЕЕННТТННІІССТТЬЬ»»  
 

ММееттаа::    з’ясувати з учасниками поняття «Компетентність», в тому числі стосовно 
сфери соціальної роботи. 

 

ЧЧаасс::  20 хв. 

 

РРеессууррссии::  визначення поняття «компетентність» (додаток 13), фліп-чарт, папір для 
фліп-чарту, маркери. 

ХХіідд  ппррооввееддеенннняя:: тренер пропонує учасникам обговорити поняття «компетентність». Він задає 
запитання: «Що таке компетентність?» Відповіді учасників записуються на папері для 
фліп-чарту.  
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До уваги тренера! 
 
В кінці обговорення необхідно дійти до висновку, що 
 необхідними сферами компетентності соціального працівника є: 
 

• задоволення потреб у повноцінному розвитку дитини; 
• захист та виховання дитини; 
• підтримка стабільності в житті дитини; 
• представлення інтересів дитини; 

Наступним запитанням тренера є:  
«Чому і для чого ці компетентності потрібні спеціалістам?»  
Коментуючи напрацювання учасників, тренер має виділити з них ті, що стосуються сфер 
компетентності. Тренер задає наступне запитання: 
“Що входить до сфери компетентності соціального працівника?»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

 
ППииттаанннняя  ддлляя  ооббггооввоорреенннняя::  

 

 
 

 
 

 
 Що дає виконання цієї вправи для вашого професійного росту? 

 
ВВППРРААВВАА   ««ЕЕТТИИЧЧННИИЙЙ   ККООДДЕЕККСС   ССППЕЕЦЦІІААЛЛІІССТТІІВВ     
ІІЗЗ   ССООЦЦІІААЛЛЬЬННООЇЇ   РРООББООТТИИ   УУККРРААЇЇННИИ»»  

 

ММееттаа::    надати інформацію для використання в подальшій роботі Етичного 
кодексу спеціалістів із соціальної роботи та визначити основні принципи, 
якими керуються соціальні працівники в роботі з сім’ями. 

 

ЧЧаасс::  60 хв. 

 

РРеессууррссии::  роздрукований «Етичний кодекс спеціалістів з соціальної роботи»(за 
кількістю учасників) (додаток 15), коментар щодо розробки Етичного 
кодексу (додаток 14), тексти 5 розділів Етичного кодексу (для роботи в 
групах). 

ХХіідд  ппррооввееддеенннняя:: 
II  ееттаапп::  інформаційне повідомлення. Тренер зазначає, що при організації соціальної роботи 
кожен соціальний працівник має користуватися Етичним кодексом спеціалістів із соціальної 
роботи в Україні, що включає в себе і переконання, і компетентності соціального працівника. 
Надає коментар щодо розробки Етичного кодексу спеціалістів з соціальної роботи (додаток 14) 
та пропонує більш детально опрацювати документ. 
IIII  ееттаапп::  робота в групах. Тренер об’єднує учасників у п’ять груп. Кожна група отримує своє 
завдання для опрацювання:  

1 група – Етичні принципи діяльності спеціалістів із соціальної роботи;  
2 група – Етична поведінка стосовно професії;  

? 
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3група – Етична поведінка стосовно колег;  
4 група – Етична поведінка стосовно клієнтів;  
5 група – Етична поведінка стосовно взаємодіючий організацій.  

Учасники мають ознайомитись з запропонованим матеріалом і обговорити його в колі, 
використовуючи особистий досвід використання чи невикористання етичних норм.  

IIIIII  ееттаапп:: презентація. Кожна група презентує по черзі свій відрізок роботи з використанням 
практичних прикладів. 

   

 
ППииттаанннняя  ддлляя  ооббггооввоорреенннняя::  

 

 
 

 
 

 
 Для чого в соціальній та інших сферах існує Кодекс спеціалістів ? 
 Які статті Етичного кодексу вам найбільш запам’яталися? 

 
ВВППРРААВВАА   ««ВВААММ   ЗЗААТТЕЕЛЛЕЕФФООННУУВВААЛЛИИ .. .. ..»»   

 

ММееттаа::    практично опанувати навички спілкування з клієнтами, оцінити які якості, 
окрім знань, повинен мати соціальний працівник. 

 

ЧЧаасс::  50 хв. 

 

РРеессууррссии::  плакат «Категорії сімей, з якими ми працюємо», два стільця, опис 
ситуацій (додаток 16). 

ХХіідд  ппррооввееддеенннняя:: 
II  ееттаапп:: тренер нагадує учасникам про звернення клієнтів до ЦСССДМ (звертається до плакату 
«Категорії сімей, з якими ми працюємо») та об’єднує їх у 4 групи і кожній з них пропонує 
змоделювати телефонну розмову клієнта і спеціаліста відповідно описаній ситуації, яку 
отримує кожна група. Умова проведення вправи – групи не повинні знати про завдання одна 
одної та у кожній групі потрібно визначитись, хто буде телефонувати до ЦСССДМ як клієнт, а 
хто відповідатиме на дзвінки у ролі спеціаліста. 

IIII  ееттаапп:: учасники обігрують ситуацію: учасник першої групи вдає клієнта і, згідно версії, 
звертається за інформацією, а представник іншої групи відповідає як спеціаліст, який чергує на 
контактному телефоні. Завдання клієнта – переконати спеціаліста в необхідності допомоги, 
завдання спеціаліста – вислухати, визначити проблему клієнта, чи це клієнт соціальної 
служби. Закінчення діалогу – спеціаліст має або запропонувати клієнту прийти до центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, або чемно відмовити. 
Телефонні розмови обігруються по черзі таким чином, щоб представники однієї групи зіграли 
роль спеціаліста і клієнта.  

   

 
ППииттаанннняя  ддлляя  ооббггооввоорреенннняя::  

 

 
 

 
 

 
 Які позитивні сторони прослуханих діалогів? 
 Які були негативні моменти під час телефонних розмов? 

? 

? 
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До уваги тренера! 
 
Тренер може зіграти роль педагога, підкреслюючи тільки зовнішні прояви проблеми 
(тобто − наслідки). 

СЕСІЯ 6 
 
ВВППРРААВВАА   ННАА   ААККТТИИВВІІЗЗААЦЦІІЮЮ   ««ООЙЙ ,,   ННЕЕ   ЗЗІІББ ’’ЮЮССЯЯ !!»»   

 

ММееттаа::    активізувати учасників до дії, згуртувати колектив. 

 

ЧЧаасс::  10 хв. 

ХХіідд  ппррооввееддеенннняя:: усі гравці вишиковуються в шеренгу. Їхнє завдання: по черзі називаючи 
цифри, дорахувати до 30. Але, замість чисел «3», а також тих, що закінчуються на «3», 
кратних «3», потрібно казати: «Ой, не зіб’юся!». Учасник, що збивається, йде в кінець шеренги. 
 
ВВППРРААВВАА   ««ВВИИЗЗННААЧЧЕЕННННЯЯ   ККЛЛЮЮЧЧООВВООЇЇ   ППРРООББЛЛЕЕММИИ   ССІІММ ’’ ЇЇ»»  

 

ММееттаа::    відпрацювати з учасниками тренінгу підходи визначення ключової 
проблеми сім’ї. 

 

ЧЧаасс::  60 хв. 

 

РРеессууррссии::  роздатковий матеріал (додатки 17, 18), фліп-чарт, папір для фліп-чарту, 
маркери. 

ХХіідд  ппррооввееддеенннняя:: 
II  ееттаапп:: тренер пропонує учасникам відповісти на запитання: «Які проблеми є найбільш 
типовими для сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах?» 
Учасники називають проблеми, тренер записує їх вислови на папері для фліп-чарту. 
Підсумовуючи, тренер ознайомлює учасників з типовими проблемами сімей (додаток 17) 

IIII  ееттаапп: рольова гра «Ситуація в школі». Тренер пропонує розглянути ситуацію: 
Звернення педагога школи до центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді: хлопчик з 

«нормальної» сім’ї став пропускати уроки. Педагог зустріла тренера, який сказав, що 

хлопчик перестав відвідувати спортивну секцію. Вчителька звернулась до батьків за 

допомогою. Батько активно включився в вирішення проблеми, але на жаль, ситуація не 

поліпшилася. Хлопчик став знервованим. Одного дня він прийшов до школи з синяком. 

Вчителька вирішила, що він «попав у дурну компанію». 

 

 
 
 
 
 

 
 

Тренер пропонує обговорити ситуацію, а саме виявити, яка ключова проблема висвітлена у цій 
ситуації, шляхом використання допоміжних питань? 
Учасники висловлюють свої варіанти бачення ситуації. 
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До уваги тренера! 
 
Тренер звертає увагу учасників на те, що робота з сім’єю буде ефективною, якщо 
соціальний працівник вміє правильно планувати свою роботу сім’єю. 

Тренер пропонує дізнатися, що було насправді: 
 сім’я випала з соціальних відносин: батько втратив роботу, матеріальний стан сім’ї 
погіршився. Саме тому, син відмовився від занять у спортивній секції; 

 контакти сім’ї звужуються: батьки заборонили запрошувати друзів, самі не ходять в гості, 
члени сім’ї ізолюються від світу (якщо немає такої ізоляції, то з’явиться почуття 
особистісної безперспективності); 

 сім’я «вариться у власному соку»: проблема не зникла, але замовчується, батько став 
пити. У сім’ї шок, бо саме батько виконував економічну функцію; 

 хаос: дитина виступає індикатором цього стану сім’ї. Якщо він не адаптується – він не 
виживе; 

 хлопчик починає неадекватно поводитися в школі (домінуюча думка – хаос сім’ї); 
 положення ускладнюється – сім’я не визнає своєї проблеми (всі навколо винні): на 
емоційному рівні – компенсація за рахунок дитини: батько починає активно слідкувати за 
навчанням дитини, наказувати його. 

У цьому випадку проблеми в школі були наслідком, а не причиною. Ключова проблема 
полягала в тому, що батько залишився без роботи. 

   

 
ППииттаанннняя  ддлляя  ооббггооввоорреенннняя::  

 

 
 

 
 

 
 На що потрібно звернути увагу при визначенні ключової проблеми? 
 Якими вміннями повинен володіти соціальний працівник, аби правильно виявити 
ключову проблему сім’ї? 

 
По закінченні обговорення тренер наголошує, що ключова проблема визначає «головну тему», 
з якою потрібно працювати, та визначається вона на підставі наявної інформації. Для 
виявлення ключової проблеми соціальний працівник має володіти певними вміннями та 
враховувати інформацію про сім’ї (де батьки страждають на алкоголізм; сім’ї, де батьки – 
безробітні; сім’ї, які розлучаються; неповні сім’ї; сім’ї, де батьки – інваліди (додаток 18). 
 
ВВППРРААВВАА   ««ППЛЛААННУУВВААННННЯЯ   РРООББООТТИИ   ЗЗ   ВВИИППААДДККООММ»»  

 

ММееттаа::    ознайомити учасників з елементами планування роботи з сім’єю. 

 

ЧЧаасс::  30 хв. 

 

РРеессууррссии::  роздатковий матеріал (додаток 19), фліп-чарт, папір для фліп-чарту, 
маркери. 

ХХіідд  ппррооввееддеенннняя:: тренер пропонує учасникам відповісти на запитання:  
  ««ЗЗ  ччооггоо  ппооччииннааєєттььссяя  ппррооффеессііййннаа  ррооббооттаа  зз  ссіімм’’єєюю??»»  
  ««ЯЯккиимм  ббууддее  ккііннццееввиийй  ррееззууллььттаатт  ррооббооттии  зз  ссіімм’’єєюю??»»  

 
 
 
 

? 



НОВІ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї І ДІТЕЙ: НАПРЯМИ, ФОРМИ І МЕТОДИ РОБОТИ 
  

 

 
25

До уваги тренера! 
 
Тренеру краще запропонувати картинку із зображенням символу чи простої 
геометричної фігури. Учасників необхідно підвести до висновку, що всі вони по-
різному дивляться на світ. По-різному розуміють певні речі. 

Тренер знайомить учасників з етапами планування роботи з сім’єю (додаток 19) та звертає 
увагу учасників на 2 елемент планування роботи з сім’єю, як дослідження функціонування 
сім’ї. Тренер зачитує і коментує поняття, які необхідно враховувати при дослідженні 
функціонування сім’ї (гомеостаз, правила і норми, гнучкість, динаміка). 

   

 
ППииттаанннняя  ддлляя  ооббггооввоорреенннняя::  

 

 
 

 
 

 
 Чи все зрозуміло? 
 Як ця інформація може бути використана у роботі із сім’єю? 

 

СЕСІЯ 7 
 

ВВППРРААВВАА   ННАА   ААККТТИИВВІІЗЗААЦЦІІЮЮ   ««ЩЩОО   ЯЯ   ББААЧЧУУ   ННАА   ККААРРТТИИННЦЦІІ»»  
 

ММееттаа::    показати учасникам, що всі вони по-різному сприймають одні й ті ж речі, 
підвищити працездатність учасників. 

 

ЧЧаасс::  10 хв. 

ХХіідд  ппррооввееддеенннняя:: тренер показує учасникам картинку і пропонує кожному сказати, що він 
бачить на ній.  

  
 
 
 
 
 
 

 

ІІННФФООРРММААЦЦІІЙЙННЕЕ   ППООВВІІДДООММЛЛЕЕННННЯЯ   ««ООЦЦІІННККАА   ППООТТРРЕЕББ»»    
 

ММееттаа::    ознайомити учасників з основними принципами, підходами та методикою 
щодо здійснення оцінки потреб; звернути увагу на зв’язок між потребами 
дитини, батьківським потенціалом та соціальними, сімейними 
факторами. 

 

ЧЧаасс::  60 хв. 

 

РРеессууррссии::  презентація «Оцінка потреб» (додаток 20), схема «Модель оцінки» 
(додаток 21), роздаткові матеріали (додаток 22). 

ХХіідд  ппррооввееддеенннняя:: тренер презентує основні принципи, підходи та методику щодо здійснення  
оцінки потреб, відповідно до схеми «Модель оцінки» (додаток 21).  

II  ееттаапп:: тренер ознайомлює учасників з основними принципами та підходами щодо здійснення 
оцінки (додаток 20). 
IIII  ееттаапп:: тренер пояснює принцип оцінки за схемою «Модель оцінки» (додаток 21) та аналізує 
кожен компонент оцінки (додаток 22). 

? 
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До уваги тренера! 
 
Отже, модель оцінки є необхідним механізмом при роботі з сім’єю. Головним для 
соціального працівника є вміння детально оцінити кожен із чинників та  порівняти їх 
з іншими. Потрібно аналізувати всі пункти. 
Оцінка має зосереджуватися на дитині – коріння оцінки виходять із потреб та 
особливостей дитини. Увагу більше потрібно зосередити на сильних сторонах сім’ї. 
Оцінка має зосереджуватися на дитині – коріння оцінки виходять із потреб та 
особливостей дитини. Увагу більше потрібно зосередити на сильних сторонах сім’ї. 

У центрі кола (на схемі) – ДИТИНА, забезпечення її безпеки та благополуччя – це головна 
мета. Три сторони навколо кола утворюють рівносторонній трикутник: потреби дитини, 
фактори батьківського потенціалу, сімейні та соціальні фактори. Дитині забезпечується 
нормальний розвиток, сприятливе середовище, коли жодна із сторін не переважує іншу 
і, коли всі сторони взаємодіють. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

   

 
ППииттаанннняя  ддлляя  ооббггооввоорреенннняя::  

 

 
 

 
 

 
 Що нового ви дізналися? 
 Чи корисна була для вас ця інформація? 

 
ММООДДЕЕЛЛЮЮЮЮЧЧАА   ВВППРРААВВАА   ««ФФААККТТИИ   ЧЧИИ   ДДУУММККИИ»»  

 

ММееттаа::    актуалізувати важливість уміння розрізняти факти та їх інтерпретацію в 
роботі з сім’єю. 

 

ЧЧаасс::  20 хв. 

 

РРеессууррссии::  фліп-чарт, папір для фліп-чарту, маркери. 

ХХіідд  ппррооввееддеенннняя:: 
ІІ  ееттаапп:: тренер пропонує трьом учасникам розіграти невеличку сценку. Наприклад: 
Учасники показують: хлопець і дівчина, або дві дівчини вийшли на прогулянку. Хлопець 
вдягнений у джинси; він говорить по мобільному телефону... 
Усім іншим учасникам тренер ставить завдання записати все, що вони бачать. 

ІІІІ  ееттаапп:: учасники, по черзі, називають те, що вони бачили. Тренер записує їх враження на 
папері для фліп-чарту. 
По закінченні тренер запитує: що з записаного є фактом, а що – думкою? Помічає факти 
маркером зеленого, а думки (ставлення) – червоного кольору. 

ІІІІІІ  ееттаапп:: тренер пропонує учасникам прокоментувати результати, висновки, пов’язуючи їх із 
соціальною роботою з сім’ями. 
 
 
 

? 
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До уваги тренера! 
 

В житті ми дуже часто, фіксуючи і факти й думки, у своїй свідомості залишаємо лише 
думки, а про факти забуваємо. 

Коли ми розповідаємо про те, що бачили, то свої думки ми видаємо за факти, 
говорячи: «Я знаю, що...», замість того, щоб сказати: «На мою думку...», « тут – Я 
бачив, що…». 

Якщо ми переносимо подібну ситуацію на соціальну роботу з сім'єю, то, забуваючи 
про факти, можемо неправильно оцінити ситуацію, і це вплине, відповідно, на 
визначення мети планування роботи з сім'єю.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
ППииттаанннняя  ддлляя  ооббггооввоорреенннняя::  

 

 
 

 
 

 
 Який досвід ви отримали під час проведення цієї вправи? 
 Чим вона може бути корисною для вашої практичної роботи? 

 

? 
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До уваги тренера! 
 
Соціальні індикатори − якісні характеристики окремих властивостей соціального 
об'єкта, що порівнюються за ступенем їх виявлення.  
Індикатори − система орієнтирів, що націлюють на досягнення конкретних і діючих 
результатів у соціальному обслуговуванні, адекватних реальним потребам клієнтів.  
Індикатори − це система показників (кількісних та якісних), що відбивають стан 
клієнтів. 
Індикатор − це: 

• причина, заради якої ми йдемо у родину; 

• об'єкти спостереження у родині; 

• опис, характеристика стану сім'ї у певний момент. На підставі чого ми 
плануємо мету роботи з даною сім'єю.

СЕСІЯ 8 
 
ВВППРРААВВАА   ««ВВІІЗЗИИТТ   ВВ   ССІІММ ’’ЮЮ»»  

 

ММееттаа::    на конкретному прикладі закріпити знання щодо визначення ключової 
проблеми та планування роботи з сім’єю, показати учасникам 
взаємозв’язок між фактами, які мають місце в житті сім’ї і постановкою 
мети роботи з сім’єю, ознайомити учасників із поняттям «індикатор». 

 

ЧЧаасс::  1 год. 20 хв. 

 

РРеессууррссии::  інструкції для «дійових осіб» (додаток 23), роздатковий матеріал «Візит в 
сім’ю» (додаток 24), роздатковий матеріал «Помилки контакту з сім’єю» 
(додаток 25), стікери, фліп-чарт, папір для фліп-чарту, маркери. 

ХХіідд  ппррооввееддеенннняя:: 
ІІ  ееттаапп:: вступне слово тренера: «Фахівець, який приступає до роботи з сім’єю, плануючи до неї 
свій візит, завжди має відповісти на запитання: «З якою метою я іду в сім’ю?». З одного боку, 
дуже просте і банальне запитання, але, з іншого, відповідь на нього визначає вміння грамотно 
сформулювати цілі. Якщо, наприклад, спеціаліст іде «налагодити конструктивні взаємини», то 
його поведінка і слова це відображатимуть. Якщо мета відвідування сім’ї – довідатися, чому 
дитина не відвідує школу, то запитання будуть інші. Ми вважаємо, що кожний фахівець перш 
ніж піти у сім’ю, повинен сформулювати індикатори, які необхідно відстежити при відвідуванні 
родини й пов’язати їх із метою відвідування родини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ІІІІ  ееттаапп:: тренер визначає з групи учасників – «дійових осіб» рольової гри відповідно до опису 
випадку, а саме: «членів сім’ї» (4 особи: мати, батько, рідний син Максим) та «соціальних 
працівників» (2 особи). 

Один із тренерів виходить з учасниками («членами сім’ї») із кімнати для ознайомлення з 
ситуацією, яка буде розіграна і надає інструкцію для «членів сім’ї» (додаток 23). 
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До уваги тренера! 
 
«Члени сім’ї» мають розіграти ситуацію, не проголошуючи своєї мети, але так, щоб 
присутні могли здогадатися. 

До уваги тренера! 
 
Гра може проходити дуже емоційно або, навпаки, затягуватися. Необхідно бути 
готовим, у разі потреби, припинити гру, заспокоїти учасників.

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Соціальні працівники» залишаються у групі. Тренер повідомляє ситуацію для групи та надає 
інструкцію для «соціальних працівників» (додаток 23). 

ССииттууааццііяя:: хлопчик Максим, 12 років, живе 2 роки з батьком, його жінкою та їхнім 
сином. Упродовж цього часу він так і не зміг адаптуватися до нової родини:, 
грубить, прогулює уроки, краде. Мати Максима 10 років тому розлучилася з батьком. 
Мати пила. Померла 10 місяців тому. Дитина була без догляду, на «вулиці» з 10 років.  
Батько взяв дитину у свою сім’ю, коли хлопчик почав бродяжничати. Але жінка і син 
не прийняли Максима емоційно. Батько вирішив віддати хлопчика в інтернат. 
Під час ознайомлення з інструкціями тренер об’єднує учасників-спостерегачів на 2 групи і дає 
завдання: 

 11  ггррууппаа::  
 визначити цілі кожного з членів сім’ї; 
 визначити складові індикатора («Захищеність дитини (Максима) у сім’ї»);  
 визначити тип сім’ї. 

22  ггррууппаа::  
 мета візиту соціальних працівників у сім’ю; 
 як реагували соціальні працівники на різні ситуації, які виникали в сім’ї?  
 зафіксувати типові помилки соціальних працівників. 

 

Після того, як всі учасники ознайомляться з інструкціями та завданнями, тренер відповідає на 
запитання, якщо вони виникли, і дає 2 хвилини на підготовку. 
Далі розігрується ситуація. 
 

 
 
 
 
 

 
IIIIII  ееттаапп:: робота в групах та обговорення ситуації. Учасники в групах обговорюють свої 
відповіді на запитання і доходять групової думки щодо запропонованих запитань.  
 

ЗЗааппииттаанннняя  ддоо  ««ччллеенніівв  ссіімм’’її»»::  
 Які виникали у вас відчуття під час розігрування ситуації? 
 Яке враження від спілкування з «соціальними працівниками»? 
 Якщо б ви дійсно були на місці «дійових осіб» чи погодились би ви на співпрацю з 
соціальною службою? 

 

ЗЗааппииттаанннняя  ддоо  ««ссооццііааллььнниихх  ппррааццііввннииккіівв»»::  
 Ваші враження від участі в рольовій грі? 
 Чи вдалося налагодити контакт із сім’єю? 
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 Що заважало вам бачити конкретні факти? Чому? 
 З якими труднощами ви зіткнулися? В чому вони полягали? 

 
Далі, кожна група (спочатку 1 група, а потім 2 група) озвучують свої відповіді на запитання 
щодо ситуації. 

ІІVV  ееттаапп:: інформаційне повідомлення. Далі тренер ознайомлює учасників із рекомендаціями 
щодо першого візиту у сім’ю (додаток 24) та роздає роздатковий матеріал «Помилки контакту з 
сім’єю» (додаток 25) 

   

 
ППииттаанннняя  ддлляя  ооббггооввоорреенннняя::  

 

 
 

 
 

 
 Що є головною метою першого візиту соціального працівника у сім’ю? 
 Яку мету своєї роботи з сім’єю Ви сформулювали (короткочасну, довготривалу)? 

 
ППІІДДВВЕЕДДЕЕННННЯЯ   ППІІДДССУУММККІІВВ   ДДННЯЯ   ––   ВВППРРААВВАА   ««ДДЯЯККУУЮЮ»»  

 

ММееттаа::    підвести підсумки роботи за день й завершити заняття на позитивній 
ноті. 

 

ЧЧаасс::  20 хв. 

ХХіідд  ппррооввееддеенннняя:: учасники стають у коло (обличчям до центру кола) разом із тренером. 
Тренер перший виходить наперед, простягає руку й каже: «Дякую групі за те, що ……протягом 
тренінгу я дізналась/дізнався……..».  
Наступний учасник також виходить вперед, кладе простягнуту руку на руку тренера, дякує групі 
та говорить про те, що нового та корисного він/вона дізнались. Коли вже руки всіх учасників 
покладені зверху, і останній учасник висловив свою подяку, всі разом голосно кажуть «Дякую!» 
і опускають руки. 

? 
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ТРЕТІЙ ДЕНЬ 
СЕСІЯ 9 
 

ВВППРРААВВАА   ННАА   ААККТТИИВВІІЗЗААЦЦІІЮЮ   ««ННААССТТРРІІЙЙ»»    
 

ММееттаа::    продіагнозувати працездатність групи, поліпшити атмосферу спілкування 
та налаштувати учасників на роботу. 

 

ЧЧаасс::  10 хв. 

ХХіідд  ппррооввееддеенннняя:: тренер пропонує бажаючому учаснику зайняти таку позу, яка відображала б 
його настрій на даний момент. Вся група за сигналом повторює цю позу. Далі настрій 
демонструє наступний учасник. Група повторює. 
 

ВВППРРААВВАА   ««ВВЕЕРРББААЛЛЬЬННИИЙЙ   ІІ   ННЕЕВВЕЕРРББААЛЛЬЬННИИЙЙ   ККООННТТААККТТ»»  
 

ММееттаа::    ознайомити учасників з правилами встановлення вербального і 
невербального контакту. 

 

ЧЧаасс::  20 хв. 

 

РРеессууррссии::  роздатковий матеріал (додаток 26), фліп-чарт, папір для фліп-чарту, 
маркери. 

ХХіідд  ппррооввееддеенннняя:: тренер презентує основні правила встановлення контакту з сім’єю, 
знайомить учасників з навичками активного слухання, демонструє «сходинки» вербального 
контакту і коментує їх (додаток 26). 
Підводячи підсумок тренер надає учасникам рекомендації щодо правил поведінки соціального 
працівника в складній ситуації та його стратегії дій. 

   

 
ППииттаанннняя  ддлляя  ооббггооввоорреенннняя::  

 

 
 

 
 

 
 Що дало нам ознайомлення з правилами встановлення вербального і 
невербального контакту з сім’ю? 

 

ІІННФФООРРММААЦЦІІЙЙННЕЕ   ППООВВІІДДООММЛЛЕЕННННЯЯ   ««ВВИИЗЗННААЧЧЕЕННННЯЯ     
ІІ   ППООГГООДДЖЖЕЕННННЯЯ   ЦЦІІЛЛЕЕЙЙ   ССІІММ ’’ ЇЇ   ТТАА   ССООЦЦІІААЛЛЬЬННООГГОО   ППРРААЦЦІІВВННИИККАА»»  

 

ММееттаа::    навчити учасників визначати мету роботи з сім’єю та погоджувати її з 
метою сім’ї. 

 

ЧЧаасс::  15 хв. 

 

РРеессууррссии::  роздатковий матеріал (додаток 27). 

  

? 
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До уваги тренера! 
 
Погодження цілей − це процес коли цілі, які були сформульовані сім’єю та 
соціальним працівником, порівнюються та на основі цього порівняння виділяються 
загальні складові. 

ХХіідд  ппррооввееддеенннняя::  
ІІ  ееттаапп:: вступне слово тренера: «У створенні системи роботи з сім’ями дуже важливу роль 
відіграє визначення мети втручання соціального працівника в сім’ю, але у сім’ї є власні цілі, 
навіть якщо на початку вони мають форму проблем. Тому дуже важливим є погодження цілей 
сім’ї та соціального працівника. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Далі тренер звертає увагу на важливість залучення сім’ї до планування роботи та надає 
інформацію щодо вимог до формулювання цілей (додаток 27) 
    
ВВППРРААВВАА   ««ССППІІЛЛЬЬННЕЕ   ІІ   ВВІІДДММІІННННЕЕ»»  

 

ММееттаа::    ознайомитися зі змістом напрямів СРВ, СПС, посадовими інструкціями 
працівника СРВ, працівника СПС та знайти спільне та відмінне в роботі 
СРВ та СПС. 

 

ЧЧаасс::  60 хв. 

 

РРеессууррссии::  роздруковані вищезазначені документи (по 4 шт. кожного документу) 
(додаток 28). 

ХХіідд  ппррооввееддеенннняя:: тренер об’єднує учасників у вісім груп. Перші чотири групи опрацьовують 
Положення про СРВ та Положення про СПС. Наступні чотири – посадові інструкції працівника 
СРВ та працівника СПС. Кожна група має для обговорення свою четверту частину документу. 
Після закінченню роботи кожна група презентує свій матеріал. 

   

 
ППииттаанннняя  ддлляя  ооббггооввоорреенннняя::  

 

 
 

 
 

 
 Чи є у вас запитання щодо розглянутих Положень та посадових інструкцій 
соціальних працівників СРВ, СПС? 

 Чи все розуміло? 

 
ВВППРРААВВАА   ННАА   ААККТТИИВВІІЗЗААЦЦІІЮЮ   ««ФФРРУУККТТООВВИИЙЙ   ССААЛЛААТТ»»    

 

ММееттаа::    сприяти створенню позитивної атмосфери тренінгу, налаштувати 
учасників на роботу. 

 

ЧЧаасс::  10 хв. 

ХХіідд  ппррооввееддеенннняя:: тренер пропонує учасникам сісти у коло (кількість стільців на один менше, 
ніж кількість учасників) та називає кожному, який він фрукт представляє: яблуко, апельсин, 
лимон, персик, банан тощо і розпочинає робити салат називаючи певні фрукти. На фразу 
«Робимо салат із яблук, бананів, лимонів», ті з учасників, хто представляє названі фрукти 

? 
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мають помінятися місцями, причому пересідати на сусідній стілець забороняється. Той з 
учасників, хто залишився без стільця, продовжує вправу. 
Закінчити вправу можна фразою: «Робимо салат із всіх фруктів».  
 
ВВППРРААВВАА   ««ММООЗЗААЇЇККАА»»  

 

ММееттаа::    ознайомити учасників з орієнтовною інструкцією чергового соціального 
працівника ЦСССДМ. 

 

ЧЧаасс::  35 хв. 

 

РРеессууррссии::  роздрукована орієнтовна інструкція соціального працівника ЦСССДМ 
(8шт.)      (додаток 29). 

ХХіідд  ппррооввееддеенннняя:: тренер об’єднує учасників у вісім груп. Кожна група опрацьовує орієнтовну 
посадову інструкцію чергового соціального працівника ЦСССДМ. Після роботи в групах 
проходить презентація матеріалу.  

   

 
ППииттаанннняя  ддлляя  ооббггооввоорреенннняя::  

 

 
 

 
 

 
 З якою метою проведена ця вправа? 

 

? 
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СЕСІЯ 10 
 
ВВППРРААВВАА   ННАА   ААККТТИИВВІІЗЗААЦЦІІЮЮ   ««ТТРРИИККУУТТННИИКК»»  

 

ММееттаа::    виконуючи вправу, показати учасникам зв’язок та стосунки, які виникають 
між членами громади, звернути їх увагу на те, що кожна людина є 
важливою в процесі розвитку громади. 

 

ЧЧаасс::  10 хв. 

ХХіідд  ппррооввееддеенннняя:: для вправи потрібен простір. Учасники розходяться в радіусі 5-10 м і стають 
так, як їм зручно. Кожен з учасників вибирає собі дві особи, яких він не знає і хоче 
познайомитись, і з якими він буде утворювати рівносторонній трикутник. Після того, як тренер 
каже «рухаємось», кожен з учасників намагається створити рівносторонній трикутник з 
людьми, яких він обрав. Пам’ятайте – не потрібно бігати і хапати людей за руки, а треба діяти 
так, аби дві інші людини не здогадалися, що ви обрали саме їх. Коли люди перестають 
рухатись (тобто трикутники вже створені), або ж тренер каже «Стоп», усі зупиняються, він бере 
одну особу і переводить її на інше місто. Потім каже «Рухаємось» і всі знову починають 
утворювати трикутники.  

   

 
ППииттаанннняя  ддлляя  ооббггооввоорреенннняя::  

 

 
 

 
 

 
 Які ваші враження від виконання цього завдання? 
 З якими труднощами вам довелося стикнутися? 
 Як ви їх долали?  

 

ВВППРРААВВАА   ««ССООЦЦІІААЛЛЬЬННАА   ММЕЕРРЕЕЖЖАА   ССІІММ ’’ ЇЇ»»  
 

ММееттаа::    розглянути поняття «соціальне оточення» та закономірність поведінки у 
ньому сім’ї; показати механізм вивчення оточення, яке здійснює вплив на 
сім’ю та знайти те, що допомагає в роботі з сім’єю. 

 

ЧЧаасс::  45 хв. 

 

РРеессууррссии::  таблиця «Соціальна мережа» (додаток 30), фліп-чарт, папір для фліп-
чарту, маркери. 

ХХіідд  ппррооввееддеенннняя:: вступне слово тренера: «Кожна сім’я живе в оточенні, яке впливає на її 
життя, у свою чергу, вона також здійснює вплив на нього. Такий взаємний вплив – природний 
процес. Знання про те, як здійснюється цей процес взаємного впливу також може принести 
користь у роботі з сім’ями, розширити можливості соціальної служби». 
Тренер пропонує невелику інформацію щодо соціального оточення сім’ї, підкреслюючи, що:  

 Поняття «соціальне оточення» охоплює дві складові: фізичну та соціальну. Наше 
завдання-плануючи роботу з сім’єю, вивчити їх; 

 Спрямованість соціального оточення може бути: 
1. позитивною – таке оточення здійснює позитивний вплив на соціальну адаптацію сім’ї; 
2. нейтральною – не здійснює ніякого впливу на соціальну адаптацію сім’ї; 

? 
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До уваги тренера! 
 
Соціальна мережа − група людей (або системи), що впливають на соціальну 
адаптацію сім’ї. Ці системи можуть бути формальними або природними. 

3. негативною – таке оточення здійснює на сім’ю, або окремих його членів деструктивний 
вплив. 

 Позитивне соціальне оточення у практиці соціальної допомоги сім’ям називають 
соціальною мережею. Відсутність соціальної мережі, як правило, робить сім’ю 
неспроможною самостійно вирішувати свої проблеми. 

 
 
 
 
 
 

 
Тренер акцентує увагу учасників щодо формальних систем соціальної підтримки до яких 
відносяться: різноманітні служби, структури, установи, заклади, які безпосередньо чи 
опосередковано включені до життєдіяльності сім’ї, а до природних: родичі, друзі, неформальні 
об’єднання тощо. А також підкреслює, що існують певні форми соціальної підтримки, а саме: 
інформаційна, емоційна, матеріальна. 
 

Тренер пропонує учасникам визначити соціальну мережу своєї сім’ї, дати характеристику 
соціального оточення своєї сім’ї та заповнити наступну таблицю: 
                                        

Впливи* Системи 
соціальної 
підтримки 

Форми 
соціальної 
підтримки позитивний нейтральний негативний 

природня інформаційна    
 матеріальна    
 емоційна    
формальна інформаційна    
 матеріальна    
 емоційна    

 
* В графі впливи заповнюються імена чи назви організацій 

 
   

 
ППииттаанннняя  ддлляя  ооббггооввоорреенннняя::  

 

 
 

 
 

 
 З яким соціальним оточенням сім’ї в першу чергу повинні працювати соціальні 
працівники? 

 Яке значення для планування роботи з сім’єю має соціальна мережа? 
 
ВВППРРААВВАА   ««ЗЗВВ ’’ЯЯЗЗККИИ»»  

 

ММееттаа::    показати важливість використання соціальної мережі в інтересах клієнта. 

 

ЧЧаасс::  30 хв. 

 

РРеессууррссии::  нитки, ножиці. 

ХХіідд  ппррооввееддеенннняя:: після того, як учасники навчились визначати формальне і неформальне 
оточення сім’ї, тренер пропонує попрацювати з випадком:  

? 
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Молода неповнолітня дівчина, яка зараз на останньому місяці вагітності, повідомила 
соціальну службу про відмову. Причиною відмови, за її словами стало те, що дівчину 
ніхто, окрім батька не підтримав, колишній хлопець покинув її, а мама про 
народження дитини не хотіла навіть слухати. 
Тренер пропонує групі учасників визначити дійових осіб: дівчинка та її оточення, тобто 
соціальна мережа, яка б допомогла їй у розв’язанні проблеми. 
Розігрується ситуація: дівчина стоїть всередині кола, навкруги її розташовується все оточення: 
можливо – вчителька, у якої ця дівчина була улюбленою ученицею, найкраща подруга, мама, 
тато, представник відділу у справах сім’ї та молоді, представник служби у справах дітей, 
представник управління праці та соціального захисту населення. У кожного представника 
оточення та у дівчини в руці нитка. Нитка зв’язує дівчину тільки з батьком. З усіма іншими – 
нитка перервана.  
Серед учасників вибирають особу на роль соціального працівника.  
Завдання для соціального працівника: налагодити контакт і зв’язати нитку. 
Тренер після проведення гри звертається до дівчини, що грала роль вагітної:  

 Що відчувала вона, коли нитка переривалась?  
 Що відчувала вона, коли нитку зв’язували?  
 Що відчували люди з оточення, коли нитку зв’язували? 

Тренер підводить учасників до того, щоб отримати позитивний результат від роботи, треба 
вміло спланувати свою роботу і навчитися працювати з соціальною мережею сім’ї. 

 
ВВППРРААВВАА   ««ППООДДААРРУУННООКК»»  

 

ММееттаа::    зняти емоційну напругу після проведення попередньої вправи, сприяти 
створенню позитивної атмосфери. 

 

ЧЧаасс::  5 хв. 

ХХіідд  ппррооввееддеенннняя:: учасники стають у коло, тренер пояснює умови проведення вправи: «Зараз 
ми будемо дарувати подарунки один одному. Кожен учасник по черзі засобами пантоміми 
зображує який-небудь предмет і дарує його своєму сусідові праворуч (морозиво, цукерку, 
тваринку, квіти тощо)». 
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СЕСІЯ 11 
 
ВВППРРААВВАА   ННАА   ААККТТИИВВІІЗЗААЦЦІІЮЮ   ««ММ ’’ЯЯЧЧИИККИИ»»  

Час:  
 

ММееттаа::    сприяти створенню позитивної атмосфери, підготувати учасників до 
роботи. 

 

ЧЧаасс::  10 хв. 

 

РРеессууррссии::  три м’ячика. 

ХХіідд  ппррооввееддеенннняя:: учасники стоять у колі. Тренер пропонує кожному учаснику кинути м’ячика 
будь-якій людині з кола, але не повторюватись та запам’ятати кому кидав м’ячика, від кого 
отримував. Коли м’яч побував у всіх учасників, тоді рух починається у зворотньому напряму, 
поки м’ячик не потрапить до учасника який першим починав вправу. Поступово вправа 
ускладнюється за допомогою другого, а потім третього м’яча. 

   

 
ППииттаанннняя  ддлляя  ооббггооввоорреенннняя::  

 

 
 

 
 

 
 Які ваші враження від виконання цього завдання? 
 З якими труднощами вам довелося стикнутися? 

 
ВВППРРААВВАА   ««ООССООББООВВАА   ССППРРААВВАА»»  

 

ММееттаа::    відпрацювати певні уміння та навички щодо ведення документації по 
випадку. 

 

ЧЧаасс::  50 хв. 

 

РРеессууррссии::  пакет документів «Картка соціальної роботи з сім’ями» (додаток 31), 
Інструкція щодо роботи з картками соціальної роботи з сім’ями, що 
потребують підтримки чи соціального супроводу (додаток 32), опис 
життєвих ситуацій (додаток 33), фліп-чарт, папір для фліп-чарту, 
маркери. 

ХХіідд  ппррооввееддеенннняя:: 
II  ееттаапп:: тренер презентує пакет документів «Картка соціальної роботи з сім’ями» (додаток 31), 
який заповнює соціальний працівник щодо сімей, які опинилися у складних життєвих 
обставинах та Інструкцію щодо роботи з картками соціальної роботи з сім’ями, що потребують 
підтримки чи соціального супроводу (додаток 32). 
IIII  ееттаапп:: тренер об’єднує учасників у 4 групи за допомогою вправи «Сім’я» (тренер готує картки 
членів сім’ї, представники якої мають споріднені імена, наприклад:дідусь – Іванович, тато-Іван, 
мати-Іванна, син-Івасик; дідусь-Васильович, тато-Василь, мати-Василина, син-Васько:дідусь-
Олександрович, тато-Олександр, мати-Олександра, донька-Саша; дідусь-Михайлович, тато-
Михайло, мати-Михайлина, син-Михасик. Учасники стоять у колі, тренер роздає кожному 
картку з іменем і пропонує усім, не дивлячись, обмінятися картками, причому кількість обміну 
не обмежена. Через кілька хвилин тренер дає завдання припинити обмін і зібратися сім’ям – 

? 
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дідусь, батько, мати, дитина – які мають споріднені імена. Учасники, які мають відповідні 
картки, повинні знайти один одного, зібратися і сісти «сім’єю» – перший сідає «дідусь», йому на 
коліно сідає «батько», далі «мати», «дитина».  

IIIIII  ееттаапп:: тренер роздає опис життєвих ситуацій (додаток 33) та пропонує використовуючи 
отримані в ході тренінгу знання, здійснити аналіз ситуації, визначити ключову проблему, 
спланувати роботу з сім’єю та заповнити необхідну документацію. 
Після виконання завдання групи презентують свої напрацювання. 

   

 
ППииттаанннняя  ддлляя  ооббггооввоорреенннняя::  

 

 
 

 
 

 
 З якою метою проведена ця вправа? 
 Чи важко було працювати з картками? 

 
ППІІДДВВЕЕДДЕЕННННЯЯ   ППІІДДССУУММККІІВВ   ООССТТААННННЬЬООГГОО   ДДННЯЯ   РРООББООТТИИ   

 

ЧЧаасс::  30 хв. 

Тренер пропонує учасникам відповісти на запитання: 
 Чи здійснились ваші очікування, які ви сформулювали в перший день? 
 Що і яким чином дало вам змогу наблизитись до здійснення ваших очікувань?  

 
ІІссттооррііяя  ддлляя  ннааттххннеенннняя (додаток 34) 

? 
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Тема: 

««ННООВВІІ   ММООДДЕЕЛЛІІ   ССООЦЦІІААЛЛЬЬННИИХХ   ППООССЛЛУУГГ   ДДЛЛЯЯ   ССІІММЕЕЙЙ   
ТТАА   ДДІІТТЕЕЙЙ ::   ФФООРРММИИ   ЙЙ   ММЕЕТТООДДИИ     РРООББООТТИИ»»  

 
Мета: підвищення професійної компетенції соціальних працівників СРВ 

та СПС, які надаватимуть соціальні послуги сім’ям, дітям та 
молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах. 

  
 
Завдання: 
 

1. Розглянути діяльність соціальних служб для сімей, дітей та 
молоді в контексті державної політики по забезпеченню прав 
дітей. 

2. Визначити основні принципи, якими керуються соціальні 
працівники в роботі з сім’ями. 

3. Розглянути класифікацію сімей,  які опинилися у складних 
життєвих обставинах. 

4. Ознайомити учасників з методами соціальної роботи з сім’ями, 
які опинилися у складних життєвих обставинах (первинне 
обстеження, планування, ведення випадку). 

5. Ознайомити учасників із завданнями та функціями СПС та СРВ. 
Відпрацювати посадові обов’язки соціального працівника СПС 
та СРВ. 

6. Розглянути схему міжвідомчої взаємодії як основи соціального 
супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. 

 

 
      

 
ДДооддааттоокк  11  
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ССооццііааллььннаа  ррооббооттаа розглядається як професійна діяльність із надання допомоги 
та підтримки людям, які опинилися в складних життєвих  обставинах  
 
(Соціальна робота в Україні. Навч.посібник. За заг.ред Звєрєвої І.Д. та Лактіонової Г.М.) К., 
2004, − с.5) 

 
ССооццііааллььнниийй  ппррааццііввнниикк – спеціаліст, діяльність якого спрямована на допомогу 
людині, сім’ї або групі осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, 
шляхом інформування, консультування, організації різних форм підтримки, 
надання послуг.  
 

 
   ДДооддааттоокк  22  
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ДДооддааттоокк  33  
««ССООЦЦІІААЛЛЬЬННАА   РРООББООТТАА»»**   

 
 

* Соціальна робота з дітьми та молоддю в Україні: теорія та практика / І.Д.Звєрєва. − К.: Правда 

Ярославовичів, 1998. 

Соціальна робота з 
дітьми, молоддю, 

сім’ями 

 
Принципи 

Мета: захист соціальних, економічних, 
юридичних, політичних, екологічних, 

культурних прав  
 дітей, молоді, сімей

Соціальні інституції Нормативно-правове 
забезпечення 

Напрями 

Соціальна 
профілактика 

Соціальна 
реабілітація 

 

Форми і види 
соціальної роботи 

Соціальне 
обслуговування 

 
 
 
Соціальні  
послуги  

Соціальна  
допомога  

ОСОБИСТІСТЬ 

Соціальні групи 

Охоплює:  
- сфери життєдіяльності; 
- актуальні й найтиповіші 
соціальні та психологічні 
проблеми; 
- категорії дітей, молоді, сімей 
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ДДооддааттоокк  44  

ННААППРРЯЯММИИ   ССООЦЦІІААЛЛЬЬННООЇЇ   РРООББООТТИИ   ЗЗ   ССІІММ ’’ЯЯММИИ   

 
 

Основний ззмміісстт  ссооццііааллььннооїї  ррооббооттии  зз  ссіімм’’єєюю складають забезпечення сім’ї різними видами 
соціального обслуговування (соціальної допомоги та соціальних послуг), реабілітаційна та 
профілактична робота, соціальний супровід окремих категорій сімей та соціальне інспектування 
неблагополучних сімей. Вони реалізуються в практичній діяльності соціального працівника 
шляхом використання різноманітних методів, прийомів і форм соціальної роботи, вибір яких 
обумовлений переліком зазначених чинників. 

ССооццііааллььннаа  ппррооффііллааккттииккаа – комплекс економічних, політичних, правових, медичних, 
психолого-педагогічних заходів, спрямованих на запобігання, обмеження, локалізацію 
негативних явищ у соціальному середовищі; сукупність державних, громадських, соціально-
медичних і організаційно-виховних заходів, спрямованих на попередження, подолання або 
нейтралізацію основних причин та умов, що викликають різного роду соціальні відхилення 
негативного характеру та інші соціально небезпечні і шкідливі відхилення у поведінці. 

ССооццііааллььннее  ооббссллууггооввуувваанннняя – це вид соціальної діяльності державних та недержавних 
органів, спрямованої на забезпечення матеріальних, оздоровчих, освітніх, естетичних та інших 
потреб особистості; реалізується у формі соціальної допомоги та соціальних послуг. 

ССооццііааллььнніі  ппооссллууггии – комплекс дій, здійснюваних державними, громадськими організаціями, 
спрямованих на забезпечення та покращення умов життєдіяльності особистості чи окремих 
груп. 

ССооццііааллььннаа  ддооппооммооггаа – вид соціальної діяльності, спрямованої на підтримку осіб і соціальних 
груп, що знаходяться в кризовій ситуації. 

ССооццііааллььннаа  ррееааббііллііттааццііяя – комплекс заходів, спрямованих на відновлення порушених чи 
втрачених індивідом суспільних зв’язків і відносин внаслідок стійкого розладу функцій 
організму (інвалідність), зміни соціального статусу (люди похилого віку, безробітні, біженці). 
 



 
ССіімм’’яя − динамічна мала група людей, котрі проживають разом і зв’язані 
родинними відносинами (шлюб, кровна спорідненість, усиновлення, опіка), 
спільністю формування і задоволення соціально-економічних та інших потреб, 
взаємною моральною відповідальністю *.  

ДДооддааттоокк  55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * Безпалько О.В. Соціальна робота в схемах і таблицях: Нав. Посіб. – К.: Логос, 2003. 
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ДДооддааттоокк  66  
ФФУУННККЦЦІІ ЇЇ   ССІІММ ’’ ЇЇ   

 
 

ФФууннккццііїї  ссіімм’’її – відображення системи взаємодії особи, сім’ї та суспільства і тих сфер, які 
пов’язані безпосередньо із задоволенням відповідних потреб її членів. 
Кожна сім’я виконує в процесі життєдіяльності певні функції, причому деякі з них можуть бути 
обов’язковими для окремих сімей, а деякі – ні. Наприклад, якщо у сім’ї є діти, то обов’язковими 
будуть функції, пов’язані з дітьми і їх вихованням. Можливо, що відсутність деяких функцій не 
можна розглядати, як причину втручання і початку психосоціального процесу, хоча це може 
затрудняти функціонування сім’ї. Наприклад, якщо в сім’ї слабо виражена терапевтична 
функція, то відношення можуть бути деструктивними, холодними, члени сім’ї не будуть 
відчувати прив’язаності один до одного (так званий гуртожиток). Хоч ми можемо 
спрогнозувати, до чого це може призвести, але в нас не буде формальних причин для початку 
процесу. 
Функції сім’ї можна класифікувати по-різному. Можна використовувати як узагальнюючу так і 
детальну класифікацію. Перша зручна для швидкого аналізу (наприклад, при перших візитах в 
сім’ю), друга – для систематичного процесу аналізу. Ми не можемо сказати, яка з них краща. 
Кожна по-своєму гарна. Взагалі, кожний спеціаліст може створити для себе власну 
класифікацію або адаптувати ту, яка є. Основна вимога – ця класифікація має бути 
ефективною і допомагати у роботі з сім’єю. 
  

Заслуговує на увагу така класифікація функцій сім’ї: 
 

 ееккооннооммііччннаа – планування сімейного бюджету, організація споживчої діяльності по 
веденню домашнього господарства;  

 ггооссппооддааррссььккаа (організація побуту сім’ї, турбота про дім) – підтримка порядку та чистоти, 
дотримання санітарно-гігієнічних норм; 

 ррееппррооддууккттииввннаа – продовження людського роду через народження дітей; планування 
сім’ї;  

 ссооццііааллііззууююччаа – передача дорослими членами сім’ї соціального досвіду дітям, 
цілеспрямований вплив на дітей з метою формування у них ціннісних орієнтацій, 
життєвих уподобань; організація внутрішньо сімейного спілкування; оволодіння 
соціальними вміннями і навичками, освіта, професійне самовизначення; 

 ррееккррееааттииввннаа  – організація вільного часу та відпочинку, розвиток інтересів і потреб 
членів сім’ї; 

 ттееррааппееввттииччннаа – створення сприятливого сімейного мікроклімату, психологічна 
підтримка членів сім’ї в різних життєвих ситуаціях, створення доброзичливого 
емоційного клімату в сім’ї з метою відновлення фізичних і психічних сил членів родини, 
витрачених у різних стресових ситуаціях.  
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ДДооддааттоокк  77  
 
 

ТТААББЛЛИИЦЦЯЯ   ДДЛЛЯЯ   РРООББООТТИИ   ВВ   ГГРРУУППААХХ   

 
 

Функції сім’ї 
 Норма Пограничний 

стан Проблема 
економічна  

 
  

репродуктивна  
 

  

рекреативна  
 

  

турбота про дім  
 

  

соціалізуюча  
 

  

терапевтична  
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ДДооддааттоокк  88  
 

ООППИИСС   ЖЖИИТТТТЄЄВВИИХХ   ССИИТТУУААЦЦІІЙЙ   

 
Ситуація І. 
 

Батьки, які мали єдину доньку Аню, вже з 6-річного віку пробували зробити з неї генія. 
Вони влаштували її на бальні танці, в гурток шахів і записали в музичну школу, хоча дівчинка 
мала посередні здібності, про що й сказав батькам вчитель музики через рік. Він також порадив 
батькам звільнити дитину від занять у гуртках, і обрати щось одне, щоб не перевантажувати її в 
школі. Поради педагога батьки не сприйняли серйозно.  

Коли Аня не змогла перемогти на музичному конкурсі, дома зчинилася велика сварка. 
Дівчинка відчула себе нещасливою і непотрібною дитиною. 
 В Ані не було друзів, на свої дні народження вона не могла запрошувати однокласників, 
за «невдачі» її карали, вона боялася батьків й намагалася бути слухняною дитиною. Але її вік 
вимагав спілкування. 
 З часом Аня зустріла юнака, який її розумів, і вона закохалася. З часом на медогляді в 
школі виявилося, що вона вагітна. Аня не могла цього розповісти батькам. Після чергового 
огляду лікар вирішив особисто повідомити батькам про вагітність дівчинки. 

Дізнавшись про вагітність, батьки вигнали Аню з дому. Дівчинка вирішила отруїтися, 
напилася ліків і потрапила до лікарні в тяжкому стані. 
 
Ситуація ІІ. 
 
 Дівчинку з дитячого будинку у трирічному віці удочерила сім’я, яка не могла мати 
власних дітей. Дитина жила й виховувалась в сім’ї протягом 14 років. 
 Все було добре, поки матір не звільнили з роботи. Батько почав пропивати гроші з 
сімейного бюджету. Почастішали сварки та бійки. Дівчинка захищала матір, але також 
зазнавала фізичного насилля від батька. Погіршилася її успішність у школі, вона стала 
прогулювати уроки.  
 Одного дня, коли батько не пустив дівчинку додому переночувати, сусід, який 
повернувся з місць позбавлення волі, зґвалтував її. Вона звернулася до міліції. 
 Мати побоялася розповісти все батькові і добитися судово-медичної експертизи. Коли 
матір викликали до міліції, вона почала вимагати, щоб дівчинку перемістили в дитячий будинок. 
 Дівчинка випила велику дозу снодійного, коли дізналася, що батьки збираються 
повернути її до дитячого будинку. Організації, які були залучені до справи, вирішили, що це 
безнадійний випадок, і вирішили влаштувати дитину до дитячого будинку. 
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ДДооддааттоокк  99  
 

ТТИИППИИ   ССІІММЕЕЙЙ   

Сім’я, яка належним чином виконує свої функції, називається здоровою. Її основними 
ознаками є:  
 

 згуртованість;  
 відкритість для встановлення нових стосунків;  
 інтимність;  
 оптимізм і турбота; 
 здатність самостійно вирішувати завдання свого розвитку; 
 ідентичність; 
 готовність до зміни ролей; 
 залучення всіх членів про прийняття сімейних рішень тощо. 

 

ЗЗооввнніі  ссооццііааллььнноо  ббллааггооппооллууччннаа  ссіімм''яя − це оцінка сім’ї її соціальним оточенням, але оточення 
не завжди може помічати окремі ознаки, на основі яких робиться висновок про благополуччя 
цієї сім’ї, тобто зовні сім’я здорова, а внутрішньо – дисфункціональна.  
 
ССіімм’’яя,,  яяккаа  ввііддннооссииттььссяя  ддоо  ггррууппии  ррииззииккуу – сама вибирає послугу, з нею проводиться 
профілактична робота з метою попередження виникнення проблеми. 
  
ППррооббллееммннаа  ссіімм’’яя − не в змозі самостійно визначити необхідну послугу або допомогу, потребує 
втручання соціального працівника, їй надаються захисні послуги з метою вирішення існуючої 
проблеми. 
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ССХХЕЕММАА   РРІІЗЗННООВВИИДДІІВВ   ССІІММЕЕЙЙ   

 

 
 

Дисфункційна сім'я 
(сім’я, яка 

опинилася в 
складних життєвих 

обставинах) 
 

Зовні 
соціально 
благопо-

лучна сім'я 
 

 
Сім’я, яка 

відноситься 
до групи 
ризику 

 
 

Проблемна  
сім'я 

 

 
Соціально 

благополучна сім'я 
(здорова сім'я) 
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ЕЕТТААППИИ   РРООЗЗВВИИТТККУУ   ККРРИИЗЗИИ   

За запропонованою Робом Паже (Нідерланди) логічною матрицею кризи, вона має 
наступні етапи: перший – шок – тяжке порушення життєдіяльності людини внаслідок гострого 
розладу її психічного стану, який характеризується емоційним та руховим виснаженням, 
тимчасовою втратою орієнтації у часі, просторі тощо. 

ШШоокк − це одна з найнебезпечніших загальних неспецифічних реакцій організму на дію 
певних чинників, насамперед травматичного походження. Хоча ця реакція була відома ще 
лікарям античного світу, зокрема Гіппократу, сучасною назвою вона завдячує французькому 
лікарю Ле Драну (H.F. Le Dran), який у 1737 p. видав книгу "Traite on reflectiontirces de la 
pratique sur les playes d'rames a fen", в якій назвав цю реакцію терміном "се-кус", що означає 
поштовх, удар, і описав її клініку. Невдовзі книгу було перекладено англійською мовою і 
термін "секус" було замінено відповідним англійським словом шок (shock). Хоча потім для цієї 
реакції було запропоновано й інші назви, проте англійський термін "шок" залишився. 
 За шоком відразу починається другий етап – ввііддммоовваа  ппооввііррииттии – тобто неможливість 
усвідомлення певної втрати. Третій етап – це – ппееррееггооввооррии – що характеризується ілюзорною 
можливістю «все виправити». З цим етапом також часто пов’язане відчуття провини. 
Четвертий етап – ппрроояяввии  ззллооссттіі – усвідомлення того, що втрата дійсно сталась і повернути 
все назад неможливо. На цьому етапі існує два напрями розвитку кризи: зорієнтованість злості 
на себе або злість на інших. Злість на себе може привести людину до глибокого стану 
депресії. Злість на інших може проявлятися у асоціальних діях. Подолання емоційних наслідків 
втрати починається на етапі – ррооззуумміінннняя  іі  ппррииййнняяттттяя – що супроводжується сильним 
стражданням. Коли людина досягає етапу розуміння своєї втрати, вона вже може виразити, 
залежно від віку та здатностей, свої почуття, розповісти про них. Цей етап, на якому 
з’являється відчуття надії на майбутнє, є сходинкою для наступного етапу − ззддааттннііссттюю  
ссппррааввииттииссяя  зз  ввттррааттооюю.  
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ССХХЕЕММАА   ««ЕЕТТААППИИ   ККРРИИЗЗИИ»»  

 

    Криза 
   Як                       Можливість 
(для себе, інших)                                (зміна свого стилю, прийняття допомоги) 

 

Шок  
 
 

Відмова повірити  
 
 

  Переговори  
 
 

Злість  
   

  
       Асоціальні дії                                       Депресія                                   
       (злість на інших)                                                                                     (злість на себе) 

 
 

                                                Розуміння  
 
 
 

  Прийняття  
 
 

Здатність справитись з втратою  
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ККооммппееттееннттннііссттьь   – знання та навички необхідні для виконання специфічної 
ролі в межах організації або агенції, допомагаючи їй виконувати свою місію.  

ССффееррааммии  ккооммппееттееннттннооссттіі  ссооццііааллььннооггоо  ппррааццііввннииккаа  єє::    
  

• задоволення потреб у повноцінному розвитку дитини; 
• захист та виховання дитини; 
• підтримка стабільності в житті дитини; 
• представлення інтересів дитини; 
• робота в команді.     

ДДооддааттоокк  1133  
 

ККООММППЕЕТТЕЕННТТННІІССТТЬЬ   
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ККООММЕЕННТТААРР   
ЩЩООДДОО   РРООЗЗРРООББККИИ   ЕЕТТИИЧЧННООГГОО   ККООДДЕЕККССУУ   
  ССППЕЕЦЦІІААЛЛІІССТТІІВВ   ІІЗЗ   ССООЦЦІІААЛЛЬЬННООЇЇ   РРООББООТТИИ   

Перший крок на шляху до розробки «Етичного кодексу соціального працівника» був розроблений 
наприкінці 2000 року на семінарі «Стандарти соціальної роботи і програми підготовки фахівців 
соціальної сфери в Україні», що проводився на базі Тернопільського державного педагогічного 
університету ім. В. Гнатюка в рамках проекту «Соціальна освіта в Україні» за ініціативою Української 
асоціації соціальних педагогів і спеціалістів із соціальної роботи за підтримки Християнського дитячого 
фонду, Міжнародної Федерації соціальних працівників, Дирекції Швейцарії з питань розвитку і 
співробітництва. 

В обговоренні брали участь понад 30 науковців й практиків з різних регіонів України, а також 
представники зарубіжних країн. Група розробників керувалася тим, що етична компетенція соціальних 
працівників є необхідною складовою соціальної практики в будь-якій організації, незалежно від її 
підпорядкованості. Фахова діяльність соціальних працівників не може бути повністю передбачена в 
службових, посадових інструкціях, з урахуванням цього особливого значення набувають етичні норми, 
якими мають керуватися соціальні працівники у процесі своєї роботи. Дотримання етичних норм і вимог 
на практиці забезпечують якість соціальних послуг, гарантують безпеку клієнту, громаді, суспільству. 
Самі ж соціальні працівники, завдяки наявності професійного етичного кодексу, отримують інструмент 
для забезпечення необхідного загального рівня фаховості, змогу використовувати відповідні санкції до 
порушників аж до їх професійної дискваліфікації. 

Запропонований для обговорення на семінарі варіант «Етичного кодексу соціальних працівників 
України» враховував положення і вимоги документа «Етика соціальної роботи: принципи і стандарти», 
що був ухвалений Міжнародною федерацією соціальних працівників на конференції в Коломбо. 
Вважалось за доцільне розглядати його як нормативний документ для всіх спеціалістів соціальної 
сфери (соціальних працівників, соціальних педагогів, спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді, спеціалізованих центрів соціальних послуг). 

Проект Етичного кодексу було надруковано в журналі «Практична психологія та соціальна робота». 
Після аналізу рекомендацій, обговорення надрукованого варіанту на конференціях Всеукраїнської 
громадської організації «Ліга соціальних працівників України», Благодійної організації Фонд соціальної 
роботи, семінарі щодо підсумків реалізації проекту «Соціальна освіта в Україні» до кодексу були 
внесені відповідні зміни. Головне – було уточнено назву кодексу – «Етичний кодекс спеціалістів із 
соціальної роботи України», що дало можливість розширити круг фахівців, які керуватимуться цим 
документом. Остаточний варіант кодексу було прийнято на Міжнародній науково-практичній 
конференції «Соціальна робота в Україні на початку 21 століття: проблеми теорії і практики» у 2002 
році, проведеної за ініціативою Державного центру соціальних служб для молоді, та на загальних 
зборах Української асоціації соціальних педагогів і спеціалістів з соціальної роботи в рамках 
конференції щодо результатів впровадження партнерського проекту «Соціальна освіта в Україні» (2003 
рік). 

Затвердження тексту Українського етичного кодексу спеціалістів із соціальної роботи, дало можливість 
для клієнтів, засновників організацій із соціальної роботи і широкому колу громадян розраховувати на 
дотримання фахівцями єдиних етичних положень, що означатиме просування на шляху до інтеграції 
України в Міжнародний простір соціальної роботи. 

Затвердження Етичного кодексу Міністерством України у справах молоді та спорту 09.09.05, наказ 
№1965 сприятиме переходу фахівців із соціальної роботи системи центрів соціальних служб для сімей, 
дітей та молоді на новий якісний рівень й відповідатиме міжнародним стандартам й вимогам до даної 
сфери професійної діяльності. 

Він складається з двох розділів: 

 етичні принципи діяльності спеціалістів із соціальної роботи; 

 норми етичної поведінки спеціалістів із соціальної роботи. 
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ДДооддааттоокк  1155  
ЕЕТТИИЧЧННИИЙЙ   ККООДДЕЕККСС   ССППЕЕЦЦІІААЛЛІІССТТІІВВ     
ІІЗЗ   ССООЦЦІІААЛЛЬЬННООЇЇ   РРООББООТТИИ   УУККРРААЇЇННИИ   

 

Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи (соціальних працівників і соціальних педагогів) України – 
це документ, який націлює на здійснення соціальної роботи в багатьох функціональних сферах із мeтою 
розвитку потенціалу та можливостей особистості, а також і задоволення людських потреб. 

В Етичному кодексі спеціалістів із соціальної роботи України визначено положення, які є для фахівців 
принциповими орієнтирами з питань професійної діяльності, виконання службових обов’язків, організації 
взаємодії з клієнтами. У документі визначено шляхи розв’язання моральних проблем та прийняття найбільш 
адекватного професійного рішення в етичних питаннях. 

В основу Етичного кодексу спеціалістів із соціальної роботи України покладений вітчизняний досвід і 
міжнародні етичні принципи й стандарти соціальної роботи, що визначені на загальних зборах Міжнародної 
Федерації соціальних працівників (IFSW) у м. Коломбо (Шри-Ланка) 6-8 липня 1994 р. 

Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи України містить: 
 етичні принципи діяльності спеціалістів із соціальної роботи (перелік базових етичних ідей і традицій, 

що стають підґрунтям для прийняття етичного рішення в соціальній роботі); 
 норми етичної поведінки спеціалістів із соціальної роботи (основа професійної діяльності). 

 
1. Етичні принципи діяльності спеціалістів із соціальної роботи  

 

1.1. Поважання гідності кожної людини. Кожна людина є неповторною та унікальною, що необхідно 
враховувати соціальним працівникам, не допускаючи жодного прояву зневаги до особистості. Кожна людина 
має право на самореалізацію, яка не призводить до порушення подібних прав інших людей. Соціальна робота є 
несумісною з прямим чи опосередкованим примусом клієнтів до будь-яких дій, навіть на користь клієнта або 
його близького соціального оточення. 

1.2. Пріоритетність інтересів клієнтів. Спеціалісти із соціальної роботи спрямовують усі свої зусилля, 
знання та навички на допомогу окремим громадянам, сім’ям, групам, спільнотам та громадам для їх 
удосконалення, а також з метою розв’язання виниклих конфліктів та подолання їх наслідків. 

1.3. Толерантність. Спеціалісти із соціальної роботи є толерантними до різних емоційних проявів клієнтів, 
мають належний рівень професійної підготовки, за будь-яких обставин зберігають рівновагу, терпимість. 
Спеціалісти із соціальної роботи приймають проблеми й обставини клієнтів незалежно від їхнього способу 
життя, поведінки, соціального й національного походження, статі тощо. 

1.4. Довіра та взаємодія у вирішенні проблем клієнта. Спеціалісти із соціальної роботи співпрацюють з 
клієнтами, намагаючись розв’язувати будь-які завдання, з якими вони стикаються, найкращим чином з метою 
задоволення інтересів клієнтів. Спеціалісти із соціальної роботи сприяють добровільній участі клієнтів у процесі 
надання соціальної послуги. Спеціалісти із соціальної роботи мають сприяти максимальній самостійності 
клієнтів у розв’язанні їхніх соціальних проблем та в діях у відповідних соціальних ситуаціях. Спеціалісти із 
соціальної роботи створюють доброзичливу атмосферу спілкування з клієнтом. Довіра до спеціаліста із 
соціальної роботи є необхідною умовою результативної соціальної діяльності.  

1.5. Доступність послуг. Спеціалісти із соціальної роботи надають допомогу кожному, хто звертається до 
них за захистом, підтримкою, консультацією або порадою без будь-якої дискримінації на підставі статі, віку, 
фізичних або розумових обмежень, соціальної чи расової приналежності, віросповідання, мови, політичних 
поглядів, сексуальної орієнтації. 

1.6. Конфіденційність. Спеціалісти із соціальної роботи в будь-якій соціальній ситуації інформують клієнтів 
про те, як забезпечується конфіденційність, для чого вона необхідна, а також про обмеження щодо її 
дотримання. Обов’язок спеціалістів із соціальної роботи бути конфіденційними, що виключає можливість 
розголошення будь-яких відомостей про клієнтів, за винятком тих випадків, коли це робиться з їхньої згоди чи у 
встановленому законом порядку. 

1.7. Дотримання норм професійної етики. Спеціалісти із соціальної роботи сприяють формуванню та 
реалізації заходів у межах соціальної політики, забезпечення благополуччя людини, спільноти, громади, несуть 
відповідальність за розвиток та дотримання професійних норм у розв’язанні практичних завдань соціальної 
роботи. 
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2. Норми етичної поведінки спеціалістів із соціальної роботи  
Норми етичної поведінки спеціалістів із соціальної роботи є основою їхньої професійної діяльності згідно із 

загальнолюдськими цінностями та етичними принципами соціальної роботи.  
 

2.1. Етична поведінка стосовно професії  
2.1.1. Дотримуватися Етичного кодексу, діяти відповідно до принципів і норм етичної поведінки. 
2.1.2. Підвищувати якість та ефективність соціальних послуг, розвивати професіоналізм соціальної роботи, 

залучаючи волонтерів (добровільних помічників) до виконання посильних для них завдань. 
2.1.3. Нести відповідальність за клієнтів у рамках обмежень, встановлених етичними положеннями цього 

кодексу. 
2.1.4. Визначати і з’ясовувати характер та причини індивідуальних, сімейних, групових соціальних проблем, 

проблем територіальної громади та глобальних соціальних проблем.  
2.1.5. Підвищувати статус соціальної та соціально-педагогічної роботи. 
2.1.6. Стимулювати розробку та впровадження соціальних технологій, методів, методик, програм, що 

спрямовані на покращення якості життя людини, сім’ї, групи людей, громади, спільноти та суспільства. 
2.1.7. Визнавати пріоритети професійної відповідальності над власними інтересами.  
2.1.8. Роз’яснювати призначення, цілі та завдання професійної соціальної та соціально-педагогічної роботи. 

 
2.2. Етична поведінка стосовно колег  

2.2.1. Визнавати різні точки зору й форми практичного досвіду колег по соціальній роботі та інших фахівців, 
висловлювати критичні зауваження та пропозиції лаконічно й коректно. 

2.2.2. Піддавати конструктивному аналізу професійні дії колег, теоретичні та методичні засади їхньої 
професійної діяльності. 

2.2.3. Створювати та систематично використовувати можливості, умови для обміну знаннями, досвідом і 
поглядами з колегами по соціальній роботі, фахівцями інших галузей, волонтерами з метою вдос-
коналення власної практики роботи та збагачення інтелектуальних ресурсів професійної групи. 

2.2.4. Підтримувати діяльність легалізованих професійних об’єднань та асоціацій у довільній формі 
індивідуальної участі та відповідно до вимог чинного законодавства. 

2.2.5. Відстоювати професійну честь і гідність своїх колег, не допускати упередженої критики на їхню адресу 
та щодо професії взагалі.  

2.2.6. Звертати увагу відповідних організацій на будь-які порушення положень цього Кодексу в межах і поза 
межами посадових обов’язків. 

 
2.3. Етична поведінка стосовно клієнтів  

2.3.1. Поважати особистість клієнта і гарантувати захист його гідності та прав незалежно від походження, 
статі, віку та внеску в суспільний і соціальний розвиток. 

2.3.2. Намагатися зрозуміти кожного клієнта, з’ясовувати всі чинники щодо виниклої проблеми, пропонувати 
оптимальні види професійної діяльності або соціальної послуги. 

2.3.3. Безпека клієнтів є першою умовою здійснення діяльності спеціалістів із соціальної роботи. 
2.3.4. Допомагати всім клієнтам рівною мірою, брати на себе відповідальність за свої особисті дії. 
2.3.5. Підтримувати право клієнта на взаємодію, яка ґрунтується на довірі, співчуванні та збереженні 

конфіденційності. 
2.3.6. Клієнти мають право на зміну власних переконань і життєвих уподобань без будь-якого тиску з боку 

соціальних працівників (крім соціальних ситуацій, коли клієнти не усвідомлюють небезпеки для самих себе 
та близького соціального оточення). 

2.3.7. Визнавати і поважати наміри, відповідальність клієнтів щодо прийнятого рішення. 
2.3.8. Якщо неможливо надати відповідну соціальну послугу, спеціалісти із соціальної роботи зобов’язані 

повідомити про це клієнтів таким чином, щоб залишити за ними право на свободу дій. 
 

2.4. Етична поведінка стосовно взаємодіючих організацій  
2.4.1. Співпрацювати з тими установами та організаціями, наміри й діяльність яких спрямовані на надання 

соціальних послуг, використовувати досвід їх роботи як ресурсну можливість для підвищення якості 
допомоги клієнтам. 

2.4.2. Підтримувати та популяризувати партнерські стосунки між організаціями, що здійснюють соціальну 
діяльність у громаді, в суспільстві. 

2.4.3. Забезпечувати професійну звітність перед клієнтами та громадськістю стосовно ефективності й 
продуктивності роботи шляхом періодичних публічних оглядів якості, результативності та ефективності 
послуг, що надаються. 
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ДДооддааттоокк  1166    
 
 

ККААРРТТККИИ --ССИИТТУУААЦЦІІ ЇЇ   ДДОО   ВВППРРААВВИИ   ««ВВААММ   ЗЗААТТЕЕЛЛЕЕФФООННУУВВААЛЛИИ»»  

Картка 1 
 

 
Жінка, яка не одружена, не працює, алкозалежна, має дитину 4 років. У 
оголошенні про службу підтримки сім’ї дізналася, що може отримати якісь 
гроші. Її цікавить лише матеріальна допомога. (Зухвала, невихована). 

 
 

Картка 2 
 

 
Чоловік, який пропрацював певний час в інтернаті для дітей-сиріт, 
впевнений що допомога неблагополучним сім’ям марна справа, оскільки 
неблагополучні сім’ї – це втрачені люди для суспільства і марна трата часу. 

 
 

Картка 3 
 

 
Дівчина 15 років. Завагітніла. Боїться комусь про це сказати (батьки нічого 
не знають), але у школі дізналася про соціальну службу і вирішила 
звернутися за порадою і допомогою. (Розгублена, схвильована). 

 
 

Картка 4 
 

 
Немолода жінка, алкоголічка, звільнена з роботи за пиятику. Має сина 12 
років, який постійно прогулює уроки. Квартира у неї є, але дуже велика 
заборгованість. Звернулася за допомогою матеріальною та психоло-
гічною. 
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ДДооддааттоокк  1177  
 

ТТИИППООВВІІ   ППРРООББЛЛЕЕММИИ   ССІІММЕЕЙЙ ,,   
ЯЯККІІ   ООППИИННИИЛЛИИССЯЯ   ВВ   ССККЛЛААДДННИИХХ   ЖЖИИТТТТЄЄВВИИХХ   ООББССТТААВВИИННААХХ   

ТТАА   ЇЇХХННІІ   ООЗЗННААККИИ   

 
11..  ДДииттииннаа  ббеезз  ддоогглляяддуу::  

 слабка система спілкування; 
 ізольованість між членами сім’ї; 
 відсутність відповідальності; 
 емоційна замкнутість; 
 відсутність емпатії; 
 недостатня увага до дитини, її розвитку і життя. 

 
22..  ЕЕккссппллууааттааццііяя  вв  ссіімм’’її::  

 нав’язування дитині батьківської ролі;  
 очікування від дитини емоційної прив’язаності до батьків; 
 відсутність границь, в тому числі сексуальних, між батьками і дітьми; 
 батьки не забезпечують розвитку дитини, її розростання, становлення, 
формування поглядів на світ; 

 батьки неспроможні відділити свої потреби від потреб дитини. 
 
33..  ППооттееннццііййннаа  жжееррттвваа::  

 прояви батьківської ярості; 
 строгі вимоги до дисципліни; 
 дитина – «симптом неблагополуччя»; 
 нереальні вимоги до дитини; 
 вимоги підкорення; 
 непослідовна поведінка батьків щодо дитини: від приниження до ідеалізації. 

 
44..    ССееккссууааллььннее  ввииккооррииссттаанннняя  ддииттииннии:: 

 психічний розлад батьків (одного із батьків); 
 батьки – підлітки; 
 батьки – одиночки; 
 батьки дитини з затримкою у розвитку; 
 батьки, які швидко на все погоджуються. 

 
55..        ВВііддссууттннііссттьь  ззннаанннняя  ппрроо  ппооттррееббии  −−  ппррооббллееммии  ддииттииннии::  

 важко йдуть на контакт; 
 стан реактивної депресії (нічого не цікаво); 
 батьки - підлітки. 

 
66..        ІІззооллььооввааннаа  ссіімм’’яя::  

 батьки – підлітки; 
 батьки – одиночки; 
 батьки дитини з затримкою у розвитку; 
 грязь; 
 відсутність енергії і сили життя у членів сім’ї. 
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Методи виявлення ключової проблеми сім’ї: 
 

 вміння визначати причину й наслідки; 
 вміння відділяти інформацію від емоцій (деякі факти –  емоціональні, але 
не  інформаційні); 

 вміння бачити інформацію з різних кутів зору (сусіди, вчитель, соціальний 
працівник тощо);  

 враховувати думки й вислови  оточення; 
 вміння бачити й аналізувати сім’ю як систему, що функціонує з уже визначеними 
взаємостосунками. 

ДДооддааттоокк  1188  
 

ВВИИЯЯВВЛЛЕЕННННЯЯ   ККЛЛЮЮЧЧООВВООЇЇ   ППРРООББЛЛЕЕММИИ   ССІІММ ’’ ЇЇ   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
При виявленні ключової проблеми необхідно звернути увагу на: 

 
 ССіімм’’її,,  ддее  ббааттььккии  ссттрраажжддааююттьь  ннаа  ааллккооггооллііззмм..  Алкоголь постає на перше місце в житті 
родини, дитина почуває свою непотрібність, але вона любить своїх батьків. Ця 
двоїстність породжує у дитини комплекс вини і страху, яких вона може позбутися через 
девіантне або делінквентне поводження; 

 ССіімм’’її,,  ддее  ббааттььккии  ––  ббееззррооббііттнніі.. Батьки стурбовані власною тривогою за своє існування 
або позбуваючись її, уже втрачають всякий сенс що-небудь робити, і тепер вони 
пасивні, не здатні виявляти любов, увагу до своїх дітей. Дітям здається, що вони 
покинуті, що в їхньому житті теж немає виходу; 

 ССіімм’’її,,  яяккіі  ррооззллууччааююттььссяя.. Найчастіше дитина є засобом, з допомогою якої з’ясовуються 
взаємини між чоловіком та жінкою. Батько й мати не хочуть відповідати за свої дії й 
намагаються довести, що їхня «половина» погана. Дитина постає тут засобом 
маніпуляції. Наслідки-дитячі неврози й погане поводження; 

 ННееппооввнніі  ссіімм’’її.. Діти без батьків гірше адаптовані до життя. У свідомості дитини порушена 
(зіпсована) роль батька чи матері, і в майбутньому, при спробі створити свою сім’ю, вона 
не знатиме, як правильно будувати взаємини з партнером. Наслідки - розлучення, кризи 
в дітей; 

 ССіімм’’її,,  ддее  ббааттььккии  ––  ііннввааллііддии.. Безвихідність із почуттям провини в батьків породжує 
почуття провини у дітей. 
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ДДооддааттоокк  1199  
 

ЕЕТТААППИИ   ППЛЛААННУУВВААННННЯЯ   РРООББООТТИИ   ЗЗ   ССІІММ ’’ЄЄЮЮ   

 
 

1. Збір інформації; 
2. Дослідження функціонування сім’ї; 
3. Визначення мети випадку; 
4. Ведення випадку; 
5. Дії; 
6. Часові рамки випадку; 
7. Процедура закриття випадку. 
 

Поняття для дослідження: 
 
 

ГГооммееооссттаазз  ––  ((ввіідд  ггооммееоо……іі  ……ссттаазз  --  ввііддннооссннаа  ссттааллііссттьь  ввллаассттииввооссттеейй)):: сім’я підтримує 
незмінність, урівноваженість сімейної системи. Для будь-якої стабільної функціональної 
системи характерна стереотипна поведінка, яка підтримує гомеостаз. При змінах відбувається 
вихід з рівноваги, що може супроводжуватися стресом. (можна навести приклад з «мобілем» – 
іграшкою, що має всі збалансовані елементи і порушення одного з них веде до порушення 
всього балансу предмету); 
 
ППррааввииллаа  іі  ннооррммии – неписані правила щодо прав, обов’язків, поведінки членів сім’ї. При 
порушенні цих правил виникає стрес, напружені стосунки; 
 
ГГннууччккііссттьь  – характеризується тим, наскільки сім’я спроможна приймати зміни. Гнучка сім’я 
добре приймає зміни, у ригідної сім’ї зміни супроводжуються стресом (наприклад, втрата 
роботи); 
 
ДДииннааммііккаа – характеризується тим, як члени сім’ї спілкуються між собою. 
Дослідження динаміки сім’ї містить: 

 ззооввнніішшнніі  ккооррддооннии  ссіімм’’її - стосунки сім’ї з оточенням (друзі, родичі і т.п.); 
 ввннууттрріішшнніі  ккооррддооннии  ссіімм’’її - підсистеми сім’ї й особливості їх функціонування 
(наприклад, батько-син, діти між собою, батько-мати, чоловік-дружина); 

 ссттррууккттуурраа  ввллааддии  уу  ссіімм’’її - у кого в руках влада у сім’ї? Особливості влади (відкрита - 
прихована); 

 ееммооццііййннііссттьь  ссіімм’’її - яка емоційна шкала сім’ї? Як виявляються емоції у сім’ї? 
(відверто - приховано); 

 ццііннннооссттіі  іі  ппееррееккооннаанннняя  ссіімм’’її - які цінності сім’ї? Які переконання вона поділяє? 

  рроолліі  вв  ссіімм’’її;;  
 ссттиилльь  ссппііллккуувваанннняя  ссіімм’’її - відкритість сім’ї. Як відбувається спілкування в сім’ї? 
 ссииллььнніі  ссттооррооннии  ссіімм’’її - які сильні сторони має сім’я? Хто є їх носієм? 
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ММААТТЕЕРРІІААЛЛ   ДДОО   ІІННФФООРРММААЦЦІІЙЙННООГГОО   ППООВВІІДДООММЛЛЕЕННННЯЯ   
  ««ООЦЦІІННККАА   ППООТТРРЕЕББ»»  

 
ТТееззии  ппооввііддооммллеенннняя: цей метод запроваджено у Великобританії 5 років тому. 
ООццііннккуу  ппооттррііббнноо  ррооззгглляяддааттии  іі  яякк  ппррооццеесс,,  іі  яякк  ззааввддаанннняя,,  іі  яякк  ддііяяллььннііссттьь,,  іі  яякк  ррееззууллььттаатт,,  іі  яякк  
ддооссввіідд..  
Це дуже непростий аспект роботи соціального працівника. Під час оцінки важливо відображати 
хронологію подій. У Великобританії відомі факти, коли саме результати оцінки стали 
свідченням в суді у випадках жорстокого поводження над дитиною, що важко було засвідчити 
іншими матеріалами. 
Даний метод оцінки може використовуватися при усиновленні, при передачі дитини під опіку, 
під час влаштування дитини в прийомну сім’ю і в інших моментах. 
 

Оцінка повинна базуватися на принципах: 
 

 зосереджуватися на дитині; брати за основу розвиток дитини; 
 бути «екологічною» у своєму підході; 
 гарантувати рівність можливостей; 
 забезпечувати участь усіх учасників оцінки; 
 бути відкритою і водночас конфіденційною; 
 передбачати подальшу роботу з дітьми та сім’ями; 
 базуватися на сильних сторонах і визначати слабкі; 
 являти собою тривалий процес, а не одноразовий захід; 
 базуватися на доказах, а не домислах; 
 бути міжвідомчою у своєму підході. 

 

Цінності та принципи ефективної оцінки 
 

Необхідно враховувати погляди людини, яка проходить оцінку, для того, щоб забезпечити 
належне задоволення потреб клієнта. 
 

Завжди дуже важливо залучати членів сім‘ї та опікунів до процесу оцінки, оскільки вони можуть 
надавати цінну інформацію; також досить важливо надавати можливість людині, яка 
знаходиться в центрі оцінки спілкуватися віч-на-віч з спеціалістом, який проводить оцінку.  
 

Робота з дітьми та сім‘ями має бути чесною та відкритою. Кожен має розуміти завдання такої 
роботи та мати доступ до інформації про себе. 
 

Професіонали, залучені до процесу оцінки, повинні знати про те, що необхідно забезпечувати 
конфіденційність отриманої інформації. Її не можна повідомляти третій стороні, за винятком 
тих випадків, коли батьки дитини/опікуни надають письмовий дозвіл на розголошення 
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інформації або у разі виникнення таких обставин, коли нерозголошення даної інформації може 
зашкодити особі. 
 

Інформація має бути достовірною та надійною. Процес оцінки є тривалим; його можна 
порівняти з картиною, яка збільшується та детальніше проявляється, а не просто з 
фотокадром, знятим у визначений момент часу. Результати оцінки необхідно регулярно 
поновлювати для того, щоб забезпечити точність інформації. 
 

Одна особа повинна координувати діяльність різних органів з метою збору необхідної 
інформації та надання соціальних послуг. 
 

Необхідно застосовувати однаковий підхід в роботі з кожним. На перебіг оцінки та її 
результати не повинна впливати дискримінація щодо віку, неповносправності особи, її статі, 
культури або раси.  
 

Необхідно збирати різну інформацію з різних причин, проте в соціальній сфері – якщо 
звернення потрапляє до відповідної організації, остання має провести початкову оцінку. 
 

Проте, якщо в результаті проведення початкової оцінки виникли певні занепокоєння чи 
потреби, тоді необхідно провести комплексну оцінку, в процесі якої збирається та аналізується 
інформація про сильні сторони та потреби. 
 

Оцінку можна визначити як систематичний процес збору інформації, що стосується дорослого, 
дитини чи сім‘ї з тим, аби визначити їх сильні сторони та потреби для того, щоб спланувати 
подальші дії (або підтвердити, що додаткова допомога не потрібна). Оцінка може забезпечити 
базову інформацію, на основі якої може вимірюватися майбутній розвиток особи. Інформацію 
можна отримувати з різних джерел.  
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ДДооддааттоокк  2222  
ММООДДЕЕЛЛЬЬ   ООЦЦІІННККИИ   

1. Потреби дитини 
 
ЗЗддоорроовв’’яя  ддииттииннии.. Інформацію про здоров’я дитини соціальний працівник може 

отримати від медичного персоналу закладу, де виховувалася дитина, дільничного лікаря, 
родичів та інших дорослих, які знайомі з дитиною та самої дитини.  

Основними даними, що свідчать про стан здоров’я дитини, є відповідність зросту, ваги 
нормам вікового розвитку; наявність інформації про проведені щеплення, відповідно до віку 
дитини; самопочуття дитини, наявність/відсутність хвороб, пережитих травм, серйозних 
захворювань, встановлені діагнози; аналіз того, як вплинули пережиті травми на життя та 
розвиток дитини тощо. 

 

ООссввііттаа  ддииттииннии.. Інформація цього блоку відображає дані про те, чи відвідує дитина 
школу, як регулярно вона це робить, якщо ні, то чому (через хвороби, не подобається тощо), 
аналізується поведінка дитини у навчальному закладі, чи існують у дитини труднощі у навчанні 
та спілкуванні у класі/групі з однолітками. Вагоме значення мають успіхи дитини у засвоєнні 
навчальної програми та конкретних навчальних предметів, а також те, чим полюбляє дитина 
займатися у вільний час, поза навчанням (читає книги, грає на музичному інструменті, в’яже, 
малює, полюбляє сидіти за комп’ютером, віддає перевагу заняттям у спортивних гуртках тощо), 
які захоплення та хобі має. 

 

ЕЕммооццііййнниийй  ррооззввииттоокк  ттаа  ппооввееддііннккаа.. Даний блок інформації стосується поведінки і 
емоційних проявів дитини за різних обставин, страхів, побоювань та проблем, що є у дитини.  

Чим молодша дитина, тим складніше проаналізувати її емоційний розвиток. Соціальному 
працівникові необхідно проаналізувати увесь спектр емоцій, які демонструє дитина, і як це 
відображається у її поведінці, стосунки дитини з іншими людьми: довіряє чи не довіряє дитина 
оточуючим, чи потребує їх підтримки та допомоги, як поводить себе (вимогливо, нетерпляче, 
зухвало), як ставиться до себе та інших (використовує підлабузництво, намагається 
привернути на себе увагу, ставиться з великою підозрою, поважає/не поважає інших, 
дратівлива гнівається, вередує тощо), чи існують у дитини труднощі у спілкуванні з іншими 
дітьми, як багато дитина має друзів. Можливо є щось, що непокоїть, тривожить дитину, або 
чогось вона боїться (конкретних речей, ситуацій, відкритого/закритого простору, самотності), 
який апетит, сон у дитини, яким є рівень її тривожності, чи зазнавала дитина нехтування (була 
занедбаною) та різних видів насильства (фізичного, психологічного, емоційного, сексуального) 
з боку дорослих та однолітків. 

 

ССааммооууссввііддооммллеенннняя.. Про самоусвідомлення, ставлення до самої себе, самовизначення 
особистості дитини можна говорити аналізуючи, як дитина ідентифікує себе (вік, адресу, стать, 
мову), чи має розвинуте почуття власної гідності, який рівень її самооцінки (адекватна, 
завищена, занижена самооцінка), як дитина оцінює себе та як її оцінюють дорослі, однолітки; 
яка культурна приналежність дитини і чи дотримується вона власних культурних традицій; чи 
не загрожує негативному відношенню до дитини її національність, культурна приналежність, 
статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування тощо. 

 

ССііммееййнніі  ттаа  ссууссппііллььнніі  ссттооссууннккии. Це відомості безпосередньо про сім’ю, батьків, або осіб, 
що їх замінюють, про біологічних батьків, родичів, близьких, коло спілкування та оточення 
дитини; чи задовольняється потреба дитини у любові, прив’язаності, емоційному теплі; які 
цінності панують у середовищі, де виховується дитина, чи є поза сім’єю дорослі або однолітки, 
яким дитина довіряє (друзі, вихователі, вчителі, далекі родичі тощо), чи не була дитина 
об’єктом насильства у сім’ї; з ким дружить; чи дружить з молодшими за себе. 

 

ССооццііааллььннаа  ппррееззееннттааццііяя.. Це те, якою є поведінка дитини у соціумі, чим вона виділяється, 
як її сприймають у дитячому та дорослому колективах, чи вміє вона поводитися відповідно до 
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загальноприйнятих норм поведінки у суспільстві, чи є її поведінка коректною, як вона 
спілкується з оточуючими, рівень її комунікативності, відкритості; яке враження дитина 
справляє (її зовнішній вигляд); як себе подає; 

 

ССааммооооббссллууггооввуувваанннняя.. Чи має навички особистої гігієни та догляду за собою; чи має 
навички самостійного життя; чи може сама вдягатися, митися, прати. 

 
2. Здатність батьків (Батьківський потенціал) 
 
Здійснюючи оцінку батьківського потенціалу, ми, насамперед, повинні з’ясувати: чи 

розуміють батьки потреби дитини; який минулий досвід батьків (чи були вихованцями 
інтернатних закладів); чи будуть сприяти повноцінному розвитку; чи готові змінюватися; чи 
готові сприйняти підтримку, яка надається. 

Жоден принцип не є пріоритетним, усі вони повинні забезпечуватися у комплексі. 
 

ЕЕллееммееннттааррнниийй  ддоогглляядд.. Соціальному працівникові важливо проаналізувати разом з 
батьками, наскільки прийомні батьки/батьки-вихователі можуть та готові любити та піклуватися 
про дитину, враховуючи її специфічні потреби (погане здоров’я, інвалідність, важкі 
захворювання, проблеми у навчанні, емоційному, поведінковому та особистісному розвитку 
тощо). Як задовольнятимуть потреби дитини в їжі, одягу, гігієнічні потреби. 

 

ГГааррааннттііяя  ббееззппееккии,, Чи можуть батьки забезпечити безпечне середовище; чи є у колі їх 
друзів наркомани, алкоголіки; чи їхнє захоплення не загрожуватиме життю чи здоров’ю дитини.  

 

ЕЕммооццііййннее  ттееппллоо,, Батьки повинні демонструвати, що люблять і цінують дитину. Чи 
заспокоюють дитину, ніжно з нею розмовляють; чи заспокоюють дитину; гладять по голові 
тощо. 

 

ССттииммууллюювваанннняя.. Чи батьки стимулюють успішне навчання дитини, як саме; чи батьки 
завжди вислуховують дитину і відповідають на її запитання; чи стимулюють маленьку дитину 
під час гри; чи здатні створити умови, щоб дитина відчувала успіх; чи сприяють задоволенню 
потреб дитини; чи достатній контакт із дитиною раннього віку. 

 

ЖЖииттттєєввіі  оорріієєннттииррии  ттаа  ооббммеежжеенннняя.. Прийомні батьки/батьки-вихователі не просто 
вихователі дитини, це її мудрі наставники, які керують її поведінкою, пояснюючи дитині, де є 
норма у поведінці, а що вважається відхиленням, що можна, а що ні, що є «добре», а що « 
погано» тощо. Соціальний працівник має проаналізувати, до якого типу належить сім’я, які 
методи, стиль виховання використовує, і чи підходять вони для дитини з огляду на історію її 
життя, аналіз її потреб. Як батьки уявляють модель позитивної поведінки дитини? Що на їх 
думку, не можна робити? Яким чином будуть прививати дитині вміння дотримуватися 
моральних чи суспільних норм. 

 

ССттааббііллььннііссттьь.. Лише стабільність дозволяє будувати позитивні відносини, забезпечує 
розвиток. Коли відсутня стабільність, дитина переживає. Чи має стабільні правила; чи 
передбачувана поведінка батьків; чи буде дотримуватися режим дня; хто буде доглядати за 
дитиною. 

 
3. Сімейні та соціальні фактори 
 
ІІссттооррііяя  ссіімм’’її  ттаа  їїїї  ффууннккццііооннуувваанннняя.. Яка життєва історія матері, батька (можна для 

аналізу застосувати психо-динамічну теорію для прогнозування поводження батьків з 
дитиною); чи переживали батьки насильство; якими були істотні зміни в сімї; яким було 
дитинство батьків; яка хронологія важливих сімейних подій; як члени сімї переживали смерть 
когось із рідних. 

Соціальному працівнику в аналізі цього фактору допоможе складання разом з 
прийомними батьками/батьками-вихователями генограми сім’ї, яка є формою запису 
сімейного родоводу. У ній доступно фіксується інформація про усіх членів родини протягом, 
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принаймні, трьох поколінь. Генограма графічно зображує взаємостосунки членів сім’ї, 
наявність пережитих втрат у зв’язку із смертю родичів і дозволяє проаналізувати, чи 
сприятливо це вплине на розвиток дитини, сім’ї. 

 

РРооддииччіі.. Важливо прослідкувати, чи усі, хто відносить себе до кола сім’ї, можуть 
забезпечувати прийомним батькам та дитині емоційну, фінансову, практичну допомогу, 
підтримку у разі потреби. Хто їхні родичі? Чи сприятимуть вони вихованню та розвитку дитини. 

 

ЖЖииттллооввоо--ппооббууттооввіі  ууммооввии  ттаа  ввееддеенннняя  ггооссппооддааррссттвваа.. Це аналіз переваг та недоліків 
місця проживання сім’ї (міста, села, селища, регіону), кліматичних умов, наявності тих чи інших 
навчальних, розважальних, лікувальних закладів тощо. Це також аналіз того, наскільки 
безпечним для дитини є місце помешкання, чи є у ньому основні умови зручності, комфорту. 
Наскільки чисто; чи є гаряча вода? 

 

ЗЗааййнняяттііссттьь.. Інформація про місце роботи батьків, рівень їх зайнятості, умови праці, 
оплату, дохід від роботи, і чи позитивно впливатимуть ці складові на розвиток та виховання 
дитини. Який графік роботи; чи працюють за сумісництвом? 

 

ДДооххооддии.. Наявний рівень доходів сім’ї, чи вистачить його для піклування про дитину, 
забезпечення її потреб у захисті, вихованні та повноцінному розвитку. Чи стабільний прибуток? 

 

ССооццііааллььннаа  ііннттееггррааццііяя  ссіімм’’її.. Інформація про те, наскільки сім’я є інтегрована у соціум, 
громаду. Чи дружать з іншими родинами? Чи відчувають себе членами територіальної 
громади? Чи відвідують громадські заходи, масові свята? 

 

РРеессууррссии  ггррооммааддии.. Аналізуючи рівень соціальної інтеграції сім’ї, соціальний працівник 
може побачити, чи володіє громада необхідними ресурсами та резервами для підтримки та 
допомоги прийомній сім’ї/ДБСТ. Чи є за місцем проживання сім’ї кінотеатр, школа, будинок 
творчості? 
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Інструкція для «членів сім’ї»: 
 
Ви - члени родини (можна зробити написи на стікерах і прикріпити їх до 
бейджів), у якій виникла дуже серйозна проблема. Зараз до вас прийдуть 
соціальні працівники, але ви про це не знаєте. Ваша завдання: поводитися 
відповідно до ситуації і вашої ролі з визначеною для кожного  метою, яку він 
переслідує (наприклад, мати хоче, щоб в сім’ї всім було гарно; її син – щоб 
все було так, як було до появи Максима; батько хоче зберегти сім’ю; Максим 
хоче не порушити спокій сім’ї батька і залишитися в цій сім’ї) 
 

 

Інструкція для «соціальних працівників»: 
 
Ви соціальні працівники, які вперше йдуть у сім’ю. Ви ознайомлені з 
ситуацією, яка там склалася. Можливо, у вас вже склалося уявлення про цю 
родину, але зараз ви будете вперше спілкуватися з її членами. Ваше 
завдання: налагодити контакт із цією сім’єю та визначити мету кожного з 
«членів сім’ї». 

ДДооддааттоокк  2233  
 

 
ІІННССТТРРУУККЦЦІІ ЇЇ   ««ДДІІЙЙООВВИИХХ   ООССІІББ»»  

ДДЛЛЯЯ   ППРРООВВЕЕДДЕЕННННЯЯ   РРООЛЛЬЬООВВООЇЇ   ГГРРИИ   ««ВВІІЗЗИИТТ   УУ   ССІІММ ’’ЮЮ»»  
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ДДооддааттоокк  2244    
 

 
ВВІІЗЗИИТТ   УУ   ССІІММ ’’ЮЮ   

ЗЗааввддаанннняя  ппеерршшооггоо  ввііззииттуу  ––  ззнняяттттяя  ссттррааххуу  ттаа  ннааппрруужжееннооссттіі  уу  ссіімм’’її  
 

Правила: 
 
 

• ппррееддссттааввииттииссяя (будь при цьому доброзичливим, спокійним і, якщо вийде, упевненим у 
собі); 

• ппррооввеессттии  ««ссооццііааллььннуу  ббеессііддуу»» (якщо хвилюєшся, почуваєш, що сам або родина не 
готові до змістовного діалогу, - не поспішай. У цьому випадку домовся про час 
наступного візиту й розпрощайся); 

• ззммііссттооввннаа  ччаассттииннаа : 
-  зазначити, що отримає сім’я від спілкування з тобою (сім’я може  

прийняти твоє пояснення, а може – ні); 
-     запитати, якої допомоги сім’я потребує й чи згодна вона 
      співробітничати (відмова від співробітництва не є остаточною); 
-     перевірити, як члени сім’ї тебе зрозуміли і як сприйняли; 
-    поцікавитися, якою бачить сім’я співпрацю з вами; 
-    зробити оцінку якості контакту з сім’єю. 

• ввииссллууххааттии  ввііддппооввііддіі  йй  ппррииййнняяттии  їїхх  ззаа  ооссннооввуу  ммааййббууттннььооггоо  ддііааллооггуу (відповіді можуть 
не сподобатися – але вони є основою діалогу. Головне завдання – показати, що ви, 
дійсно, не є небезпечними для сім’ї і орієнтовані на співпрацю). 

 
 

Типові помилки соціального працівника  
в ході візиту у сім’ю 

 
ЩЩоо  ннее  ттррееббаа  ррооббииттии  ппіідд  ччаасс  ппеерршшооггоо  ввііззииттуу::  

  
 

• не акцентуй увагу на проблемах сім’ї, якщо сім’я не готова сама говорити про них; 

• не говори, що правильно, що неправильно, не давай оцінку (негативну) ситуації, 
випадку,  перше, ніж дізнаєшся про думку сім’ї; 

• не форсуй події : сім’я може бути не готовою і буде захищатися. 
 

Чому  проблемні сім’ї ізолюють себе від оточення? 
 
 

 стратегія заперечення:  
 

 потреби як слабкі сторони;  
 страх показати почуття;  
 бояться показати свої потреби, щоб не отримати у відповідь «НІ». 

 



НОВІ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї І ДІТЕЙ: НАПРЯМИ, ФОРМИ І МЕТОДИ РОБОТИ 
  

 

 

 67

 
ДДооддааттоокк  2255  

РРООЗЗДДААТТККООВВИИЙЙ   ММААТТЕЕРРІІААЛЛ   
""ППООММИИЛЛККИИ   ККООННТТААККТТУУ   ЗЗ   ССІІММ ''ЄЄЮЮ""   

ЩЩоо  ммии  ррооббииммоо  ннее  ттаакк  
 
Розбираючи основи контакту з родиною, варто дотримуватися певних правил. Їхнє незнання 
або ігнорування зазвичай обертається типовими помилками фахівця у роботі з сім'єю, втратою 
довіри клієнта до соціального працівника, викликає у клієнта захисні реакції і в підсумку знижує 
або зводить нанівець усю роботу з родиною. 

  
Нижче ми розберемо типові помилки, яких припускаються 
соціальні працівники. Одні з них є стратегічними (руйнівними для 
всієї системи взаємин із клієнтом), інші ж ускладнюють ефектив-
ну взаємодію із клієнтом. Ці помилки досить прості для 
розуміння, але, на жаль, часті  на практиці. Іноді, знаючи, що це  
помилки, фахівець мимоволі робить їх. Ми вибрали ті з них, які 
найчастіше траплялися в практиці: 
 
 
(1) "Вхід без стуку" 
(2) "У вас проблеми" 
(3) "Оцінювання родини" 
(4) "Форсування подій" 
(5) "Дитина як заручник" 
(6) "Невміння слухати" 
(7) "Провокування родини" 
(8) "Стирання кордонів" 
(9) "Зіткнення членів родини між собою" 
(10) "Провокування ситуації" 
(11) "Приязна сусідка" 
(12) "Досьє на родину" 
(13) "Повноцінні члени суспільства" 
(14) "Формування в дитини негативного образу батька" 
(15) "Маніпулювання допомогою" 

 
Кожна з перелічених ситуацій здається нам дуже легкою до того моменту, поки ми самі не 
стикаємося з нею. 
 
1. "Вхід без стуку" 
 
Давайте уявимо собі, що ми прийшли відвідати сім'ю, підходимо до дверей. Двері трохи 
відчинені. Що ж робити далі? Зазвичай на це питання буває багато відповідей. Іноді фахівець 
переоцінює себе. Перше, що традиційно відповідають на запитання: подзвонити у двері. Але 
часто в наших клієнтів просто немає дзвінка або він не працює. Другі пропонують відразу 
ввійти у квартиру, треті кажуть, що потрібно йти до сусідів. Але ніхто не подумав: якщо ввійти в 
напіввідчинені двері, то де гарантія, що вам за цими дверима ніщо не загрожує? З іншого боку, 
можливо, там той, кому потрібна допомога.  
  
  
 

Отже, ми 
добралися до 
помилок    
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Пригадується випадок, коли наш співробітник, прийшовши в сім'ю і почувши за відхиленими 
дверима несамовитий лемент дитини, різко відчинив їх. Назустріч співробітникові вискочив 
розлючений п'яний батько із сокирою. На щастя, соціальний працівник не розгубився і 
спокійним голосом попросив: "Скажіть, будь ласка, чи не можна позичити у вас сокирку?" 
Батько сторопів і віддав сокиру, хоча закінчення історії могло бути непередбаченим. 
Відвідування родини − це вторгнення на її територію, до якого слід підготуватися. 
Подзвонити, домовитися заздалегідь. Залишити записку. 
Не можна заходити у квартиру до незнайомої сім'ї. 
Входити із представниками влади, при свідках. 
 
2. "У вас проблема" 
 
Бувають випадки, коли при первинному відвідуванні сім'ї соціальний працівник, представляючи 
організацію, відразу заявляє, що його візит викликаний проблемами в даній родині. 

  
            У вас отут, якщо уважно придивитися,  
            є такі проблеми... 
 
 
 
 
 

Уявіть свої почуття, якщо незнайома людина зверхньо перелічує вам ваші проблеми, які вона 
прийшла вирішувати. Після такого відвідування одна із клієнток була сильно обурена і 
з'явилася в центр не по допомогу, а для того, щоб улаштувати скандал. її почуття можна 
зрозуміти. Коштувало великої праці налагодити з нею контакт заново і сформувати позитивну 
думку про центр. 
 
3. "Це неправильно" 
 
Завжди важливо вміти вислухати клієнта, особливо коли він сам готовий з вами розмовляти. 
Не можна постійно в ході бесіди вказувати на правильні й неправильні вчинки клієнта, кращим 
варіантом буде запитати його, що він сам думає про конкретні обставини, загалом про 
ситуацію. 
  
                                 Це зовсім не так!  
                                      І зараз я вам це доведу! 
 
  
  
 
 

 
 

 

А що якщо 
ввійти? чи не 
стукати?.. 

Стукати 
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4. "Форсування подій" 
 
Найчастіше самі соціальні працівники звикають жити в "божевільному" темпі: у них багато 
роботи, багато сімей, візитів − усюди потрібно встигнути. Сумно, коли такому працівникові 
випадає "уповільнена" сім'я, а він не може приєднатися до її темпу. Це можна помітити з того, 
що члени родини часто перепитують або кажуть "велике спасибі" і з подивом ідуть геть і більше 
не повертаються.  
 
    У мене є питання:                                                  У мене є питання: 

                                  Як у вас зараз справи? 
                                                     Що вам потрібно в цей момент? 
                                                     Із чого ми можемо почати? 
                                                                        

                                           
                                 
5. "Дитина як заручник" 
 
Трапляється, що в роботі з родиною контакт виходить кращим із дитиною. Соціальному 
працівникові необхідно цінувати ці довірчі взаємини. 
Так, одна з матерів повинна була відвідати інспектора із захисту прав дитинства, але, будучи в 
цей день у стані алкогольного сп'яніння, вона нікуди не пішла. Під великим секретом 
Інспекторові вдалося з'ясувати в дитини, що мама в цей день була нетверезою. Коли ж мати, 
пояснюючи свою відсутність у призначений строк, посилалася на температуру та головний 
біль, соціальний працівник обірвав її словами: "Що ж ви обманюєте? Ваша дитина сказала  
мені, у якому стані ви були..." 
Після цього мати жорстоко побила дитину. На превеликий жаль, сама дитина надовго 
запам'ятає "доброго" інспектора. 
 
6. "Глухий соціальний працівник" 
 
Звикнувши до аналогічних розповідей клієнтів й одноманітних проблем, деякі соціальні 
працівники не вислуховують їх, а починають самі описувати їхню ситуацію та її подальший 
плин. Хоча всім відомо, що однакових ситуацій не буває. 
У підсумку діалог перетворюється в монолог соціального працівника, а клієнт перестає йому 
довіряти й починає шукати інше місце, де йому зможуть надати допомогу. 
 
7. "Провокування родини, де є проблема зловживання алкоголем" 
 
При відвідуванні сім'ї соціальний працівник став з'ясовувати в матері, що перебувала 
напідпитку, де перебуває батько, чому жодного разу його не вдається застати вдома. 
Правильним було б не розпитувати матір, а відразу піти. Зачувши голосну розмову матері, із 
сусідньої кімнати вийшов батько, який перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Він 
використав соціального працівника як об'єкт для скандалу. 
Був випадок, коли двоє соціальних працівників притулку пішли в сім'ю, щоб з'ясувати, чому 
батьки не відвідують своїх дітей. За дверима вони почули голоси п'яної компанії, але, замість 
того щоб піти, стали стукати у двері, вимагаючи негайно відкрити. За дверима все стихло, а 
потім працівникам було заявлено через двері, щоб вони забиралися геть, ніхто їх не впустить. 
На погрози викликати міліцію двері все-таки відчинили, і озброєний господар переслідував 
соціальних працівників аж до виходу з під'їзду. 
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8. "Розмиті кордони" 
 
При відвідуванні сім'ї соціальний працівник звичайно готовий до того, що вона зустріне його 
насторожено. Але нерідко, піддавшись "солодким" словам клієнта, він залишається випити 
чаю, а йдучи, прихоплює коробочку цукерок, "від душі" подаровану господарями. 
Варто навести такий випадок. Самотня мама, яка виховує сина, налагодила подібним чином 
"гарні відносини" із соціальним працівником. Але коли її сина направили на комісію зі справ 
неповнолітніх, у зв'язку з поганим навчанням і магазинними крадіжками, то першим, із чого 
почала мама розмову на комісії, було обвинувачення на адресу соціального працівника із 
приводу його некомпетентності. Мати була обурена, тому що вважала: зі свого боку вона все 
зробила для дитини: фахівець пив коньяк, одержував подарунки, куплені на гроші, виділені із 
сімейного бюджету, але нічого в підсумку не зробив, щоб її син став на правильний шлях. 
Соціальний працівник виглядав не в кращому світлі, не маючи можливості виправдатися. 
 
9. "Зіткнення членів сім'ї між собою" 
 
Коли між членами родини немає згоди, будь-яка незначна сварка загрожує перейти у великий 
конфлікт. Тому потрібно дуже коректно вести переговори. 
Якщо ви розумієте, що ваша поява й тема для розмови стають причиною конфлікту, то краще 
вчасно перемінити тему й не обвинувачувати чоловіка чи жінку, щоб не "розпалити 
пристрасті".  
 
10.  "Провокування ситуації" 
 
Прийшовши у сім'ю із приводу агресивного поводження дитини в школі, соціальний працівник 
оглянув обстановку й почав розпікати матір при дитині за те, що вона давно не прибирала в 
оселі, не приготувала обід. Запитував, чому хлопчик не сидить за уроками, чому мати не 
стежить за собою й т.п. Вислухавши працівника, син розлютився і сказав матері, що він не 
житиме з нею, піде до батька: мовляв, вона нічого не встигає, вічно ниє. Мати розплакалася, 
хлопець пішов, грюкнувши дверима. Виявилося, що недавно відбулося розлучення з батьком, 
син сильно переживав, став агресивно поводитися, погано вчитися.  
Матір викликали до школи. Тепер прийшов соціальний працівник. Їй довелося 
виправдовуватися, що вона погана мати, зовсім "опустила руки", але ситуація конфлікту із 
сином була вже спровокована. 
 
11. "Приязна сусідка" 
 
Якщо працівник, у котре приходячи з візитом, нікого не застає у квартирі, він може звернутися до 
сусідів. Інша жаліслива сусідка докладно розповість, що це за сім'я, і які гарні в них стосунки, і як 
часто їхні діти п'ють у неї чай... А потім ненароком поцікавиться, що ж трапилося і чи все так 
погано в тій родині, адже вона так переживає... 

"Ні, - заспокоїв її соціальний працівник, − от тільки мама зовсім не займається дітьми, та й школу 
вони прогулюють". І тут "приязна" сусідка в колі бабусь розповідає, додаючи від себе різні "факти". 
Адже вона думала, що це порядна сім'я... 

Як з'ясовується потім, батько виїхав на заробітки, мати опинилася в лікарні, а двоє хлопців, нікому 
нічого не кажучи, щоб не потрапити до притулку, намагалися навчатися, і маму свою відвідувати в 
лікарні, і готували їй, як могли... От і "запустили" шкільні уроки. Згодом скруту вдалося подолати й 
нормалізувати, але сусідські чутки залишилися, тому й виникли вже нові проблеми... 
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12. "Збір "досьє" на родину" 
 
Даючи клієнтові можливість вільно висловитися, не можна сидіти з розкритим блокнотом, 
записуючи кожну фразу. Це, безсумнівно, додає ділового вигляду, але клієнт може розповідати 
про інтимні моменти свого життя, які не можна піддавати гласності. Дослівне записування його 
розповіді змусить клієнта замовкнути, він почуватиметься, як на допиті. 
  
13. "Нормальні члени суспільства" 
 
До віце-мера із соціальних питань надійшла скарга від однієї сім'ї на соціального працівника, 
який нібито поводився некоректно і своїми висловлюваннями про те, що вони всі психічно 
ненормальні, образив членів родини. При з'ясуванні обставин соціальний працівник не міг 
зрозуміти, в чому справа, у своєму поясненні вказавши, що він лише хотів допомогти родині 
стати повноцінною, щоб її члени жили "як люди", змогли влитися в нормальне суспільство. 
 
14. "Батько − образ ворога" 
 
У родині, де мати зловживала алкоголем, синові доводилося часто приводити її додому в 
нетверезому стані, доглядати за нею, і за собою. На співбесіді із хлопчиком соціальний 
працівник усіляко звинувачував його матір, говорив, що за неї має бути соромно, що краще 
зовсім не мати матері, чим жити з такою алкоголічкою. 
Усе було сказано з надією, що в сина з'явиться мотивація перейти до дитячого будинку і він 
спокійно сприйме рішення про позбавлення матері батьківських прав. "Завдяки" бесідам 
хлопчик зовсім відмовився співробітничати, більше того, він утік з будинку, щоб його не чіпали. 
Якби соціальний працівник дав дитині надію, що вона бачитиме свою маму, що їй 
допомагатимуть і може статися так, що мати виправиться, тоді вдалося б швидше налагодити 
контакт. 
 
15. "Ти мені - я тобі" 
 
Уявіть, що вам запропонували гуманітарний набір за те, що ви підете куди слід і зробите те що 
слід; більше того, якщо ви завжди виконуватимете вказівки правильно, то завжди будете 
одержувати гуманітарні набори. У вас створюється враження, що вас купили за продукти, ви 
тепер залежні. 
Те ж саме відбувається із клієнтом, якщо, припустимо, турбота про дитину не його 
усвідомлений вибір, а навантаження до гарної закуски, на яку він не має власних коштів. 
 
(За матеріалами учбово-методичних посібників: Визит в семью или практика работы с 
семьями / А.Кочубей, Н.Умарова. - Псков, 2002; Азбука семьи или практика работьі с семьями 
/ А.Кочубей, Н. Умарова - Псков, 2004.) 
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ДДооддааттоокк  2266  
 

ННААВВИИЧЧККИИ   ААККТТИИВВННООГГОО   ССЛЛУУХХААННННЯЯ   

ННееввееррббааллььнниийй  ккооннттаакктт::  
 
 

 почувай себе комфортно; 
 налаштуй себе на співпрацю; 
 вибери позицію «поряд з сім’єю», а не «по той бік» (ми – інші); 
 будь впевненим, що спільно можливо поліпшити ситуацію в сім’ї. 

 
Пасивне 
слухання: 
повна увага, поза, 
жести, візуальний 
контакт 

   

 Підтвердження: 
кивання головою, 
посмішка, 
позитивні репліки 

  

  «Ключики»: 
відкриті питання, 
заохочення 

 

   Активне слухання: 
емпатія, + відображення, 
доброзичливість, 
уточнення, 
переформулювання, 
слухання, і розуміння 

 
ППррааввииллаа  ппооввееддііннккии  ссооццііааллььннооггоо  ппррааццііввннииккаа  вв  ссккллаадднніійй  ссииттууааццііїї::  

 
 зроби паузу (потрібно подзвонити); 
 зроби зупинку для обговорення теми; 
 почни активне слухання; 
 використовуй «я-повідомлення» замість «ти-повідомлення»; 
 проаналізуй можливість поміняти місцями членів сім’ї (вийти, якщо вони агресивні, 
особливо один проти одного); 

 проведи індивідуальні бесіди з кожним членом сім’ї (з тобою помічник); 
 залиши сім’ю, якщо вважаєш, що ситуація небезпечна для тебе, або тебе просять про 
це. 

 
Стратегія дій соціального працівника: 

 
 допоможи сім’ї визначити свої потреби; 
 навчи сім’ю проговорювати свої потреби; 
 спільно з сім’єю шукай можливості задовольнити їх. 
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ДДооддааттоокк  2277  
 
 

ВВИИММООГГИИ   ДДОО   ФФООРРММУУЛЛЮЮВВААННННЯЯ   ЦЦІІЛЛЕЕЙЙ   

 
 Цілі мають бути реалістичними. 

 Цілі мають відповідати можливостям клієнта. 

 Цілі мають бути досяжними для клієнта (сім’ї). 

 Цілі мають враховувати соціальне оточення клієнта (сім’ї). 

 Цілі мають відповідати функціям і можливостям служби. 

 Цілі мають відповідати потребам клієнта (сім’ї). 

 Клієнт (сім’я) мають розуміти і акцентувати (сприймати) цілі. 

 Цілі мають бути чіткими і вимірюватися конкретними показниками. 
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ДДооддааттоокк  2288  
 

ССППЕЕЦЦІІААЛЛІІЗЗООВВААННАА   ССЛЛУУЖЖББАА   ППІІДДТТРРИИММККИИ   ССІІММ ’’ ЇЇ   

ЦЦііллььоовваа  ггррууппаа::  
 

• сім’ї та діти, які опинилися у складних життєвих обставинах, і не в змозі подолати їх за 
допомогою власних ресурсів та можливостей (в тому числі сім’ї з дітьми, в яких є ВІЛ 
інфіковані та хворі на СНІД; залежні від алкоголю, залежні від наркотиків тощо); 

• сім’ї, у яких існує ризик передачі дитини до закладів для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування; 

• сім’ї,  члени яких перебували  чи перебувають на державному утриманні;  
• сім’ї, в яких виявлено факт насильства та випадки жорстокого поводження з дітьми або 

реальну загрозу його вчинення; 
• родинне оточення сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах. 
 

ННааппрряяммии  ддііяяллььннооссттіі  ттаа  ппооссллууггии  
 
1. Профілактика сімейного неблагополуччя та виявлення сімей з дітьми, які опинилися в 
складних життєвих обставинах 
 
ІІннффооррммааццііййнніі  ппооссллууггии::    
 

• поширення інформаційно-просвітницьких та рекламних матеріалів про сім’ю як 
сприятливе середовище для повноцінного розвитку дитини, відповідальність батьків за 
виховання дитини; про доступність та перелік соціальних послуг центрів соціальних 
служб; 

• організація та проведення навчальних семінарів, тренінгів, «круглих столів» для фахівців 
соціальної сфери, представників місцевих органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування з питань, громадських організацій; 

• інформування громадськості, сімей, освітніх закладів про порядок звернення  у випадках 
жорстокого поводження з дітьми та насильства в сім’ї. 

 
ССооццііааллььнноо--ппееддааггооггііччнніі  ппооссллууггии::    
 

• здійснення  початкової оцінки потреб дитини та сім’ї; 
• надання індивідуальних та  групових консультацій, проведення бесід, лекцій тощо 

відповідно до виявлених потреб з питань: догляду за дитиною,  навички  спілкування та 
встановлення відносин дітей з батьками; виконання сім’єю функцій; ведення 
господарства, планування сімейного бюджету тощо; 

• залучення, у разі потреби, для роботи з дитиною та її сім’єю соціального педагога та 
психолога навчального закладу; 

• організація і проведення сімейних групових нарад; 
• сприяння у відновленні соціальних та родинних  контактів;  
• попередження і раннє виявлення жорстокого поводження та насильства в сім’ї,  
• направлення сімей та дітей за необхідності до закладів соціального спрямування (центри 

соціально-психологічної допомоги, соціальні гуртожитки). 
 
ССооццііааллььнноо--ппссииххооллооггііччнніі  ппооссллууггии::  
 

• сприяння проведенню відповідно до виявлених потреб  психологічної діагностики сім’ї;  
• надання допомоги у вирішенні міжособистісних конфліктів в сім’ї; 
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• проведення індивідуальних та групових консультацій з питань психологічного здоров'я 
дитини (дітей) із залученням фахівців; 

• здійснення психологічної підтримки з метою подолання наслідків втрати, або тривалої 
дисфункціональності  сім’ї; 

• надання психологічної підтримки батькам, які виховують дітей з вадами розвитку; 
• залучення для роботи з клієнтом, у разі потреби, психолога або психіатра; 
• сприяння у влаштуванні дитини в дошкільний та загальноосвітніх заклади; 
• сприяння в наданні невідкладної психологічної допомоги особам, які зазнали жорстокого 

поводження, насильства. 
 
ММееддииккоо--ссооццііааллььнніі::  
 

• допомога в отриманні медичної допомоги, консультацій, проходженні лікування; 
• сприяння отриманню клієнтами послуг відновних, реабілітаційних та підтримуючих 

програм, що реалізуються державними та неурядовими організаціями; 
• скерування до закладів медико-соціальної реабілітації щодо  подолання залежностей: 

наркотичної, алкогольної, релігійної секти, від комп’ютерних та азартних ігор тощо. 
 
ССооццііааллььнноо--ееккооннооммііччнніі  ппооссллууггии::  
 

• обстеження умов проживання сім’ї та визначення житлово-побутових потреб; 
• направлення членів сім’ї до центрів зайнятості для подальшого працевлаштування; 
• надання консультацій з питань ведення домашнього господарства, планування 

сімейного бюджету, ефективного використання майна тощо.  
 
ЮЮррииддииччнніі  ппооссллууггии::  
 

• надання консультацій з питань чинного законодавства;  
• сприяння у оформленні (відновленні) документів, необхідних для розв'язання проблем 

сім’ї;  
• сприяння в оформленні документів для отримання державних соціальних допомог та 

виплат, субсидій тощо. 
 
2. Робота з сім’єю та її найближчим оточенням щодо подолання складних життєвих 
обставин 
 
ІІннффооррммааццііййнніі  ппооссллууггии::    
 

• проведення лекцій, показ відео матеріалів щодо подолання кризи сім’ї, негативного 
впливу сімейного неблагополуччя на розвиток дитини, зміцнення інституту сім'ї, 
поширення засад відповідального, усвідомленого батьківства; 

• поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів щодо відповідальності батьків за 
невиконання батьківських обов’язків, жорстокого поводження з дітьми, насильства; 

•  інформування про ресурси громади, служби, організації, заклади, установи, що 
працюють в сфері захисту прав дітей. 

 
ССооццііааллььнноо--ппееддааггооггііччнніі  ппооссллууггии::  
 

• проведення комплексної оцінки потреб дитини та її сім’ї;  
• сприяння усвідомленню членами сім’ї причин та наслідків сімейного неблагополуччя; 
• проведення консультативних бесід з сім’єю щодо визначення шляхів подолання 

життєвих труднощів; 
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• розробка спільно з членами сім’ї плану дій  щодо подолання складних життєвих 
обставин; 

• проведення тренінгів, навчань для членів сім’ї щодо зміцнення стосунків, здатності 
батьків забезпечувати потреби дітей відповідного віку, підвищення виховного потенціалу 
сім’ї тощо; 

• організація батьківських груп само підтримки; 
• сприяння в організації змістовного дозвілля сім’ї, участі дітей у роботі гуртків, секцій, 

клубів та інших об’єднань за інтересами; 
• залучення членів сім’ї до суспільно корисної діяльності; 
• залучення фахівців (вчителів, психолога, соціального педагога тощо) до здійснення 

соціального супроводу сім’ї; 
• підтримка стосунків з сім’є після виведення її з під соціального супроводу. 

 
ССооццііааллььнноо--ппссииххооллооггііччнніі  ппооссллууггии::  
 

• проведення групових та індивідуальних діагностичних методик; 
• забезпечення психологічної допомоги сім’ям з дітьми, залучення відповідно до потреб 

фахівців психолога, психіатра тощо; 
• використання в роботі з сім’єю різних психо-корекційних методик; 
• надання консультацій щодо поліпшення взаємин з оточуючими; 
• індивідуальне консультування дітей та дорослих. 

 
ССооццііааллььнноо--ееккооннооммііччнніі  ппооссллууггии::  
 

• сприяння покращенню житлово-побутових умов сім’ї та дитини; 
• сприяння в працевлаштуванні;  
• стимулювання дорослих членів до економічної активності, ефективного використання 

існуючих ресурсів; 
• представлення інтересів клієнта перед державною адміністрацією (виконавчим 

комітетом) з метою вирішення матеріально-побутових проблем (борги за комунальні 
послуги, відсутність відповідних умов для проживання дитини (дітей), неспроможність 
забезпечити повноцінне харчування дитини/дітей і т. д.); 

• надання матеріальної, фінансової та гуманітарної допомоги відповідно до потреб клієнта 
(з різних джерел,  не  заборонених  чинним законодавством); 

• сприяння в організації оздоровлення дитини (дітей) відповідно до потреб;  
• проведення моніторингу. 

 
ЮЮррииддииччнніі  ппооссллууггии::  
 

• надання консультацій з питань чинного законодавства;   
• сприяння у оформленні (відновленні) документів, необхідних для розв'язання проблем 

сім’ї  та її членів. 
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ССППЕЕЦЦІІААЛЛІІЗЗООВВААННАА   ССЛЛУУЖЖББАА   РРААННННЬЬООГГОО   ВВТТРРУУЧЧААННННЯЯ   

 
ЦЦііллььоовваа  ггррууппаа::  
  

• сім`ї та одинокі жінки, які готуються до батьківства і опинилися в складних життєвих 
обставинах; 

• вагітні жінки, жінки-породіллі, які не досягли повноліття; 
• вагітні жінки та жінки-породіллі, які висловили намір відмовитися від новонародженої 

дитини, а також члени їхніх сімей; 
• особи, які самі виховують малолітніх дітей; 
• сім'ї, які тимчасово залишили дитину у лікарняній установі або закладі соціального 

захисту дітей; 
• сім’ї, у яких батьками є молоді особи з числа дітей-сиріт, особи з особливими 

потребами, особи, які перебували або перебувають в конфлікті з законом, мають 
залежності, випускники інтернатних закладів, неповнолітні особи тощо; 

• діти, залишені в пологових будинках. 
 

 
ННааппрряяммии  ддііяяллььннооссттіі  ттаа  ппооссллууггии  

 
1. Формування навичок усвідомленого батьківства та надання допомоги у вихованні 
дитини раннього віку.  
 
ІІннффооррммааццііййнніі  ппооссллууггии::  
 

• поширення інформаційно-просвітницьких та рекламних матеріалів про сім’ю як 
сприятливе середовище для повноцінного розвитку дитини, догляд та розвиток дитини, 
відповідальність батьків за виховання дитини;  

• надання інформації про доступність та перелік соціальних послуг центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді; 

• проведення рекламно-інформаційних кампаній щодо формування здорового способу 
життя як умови сімейного благополуччя; 

• інформування працівників соціальної сфери про послуги, що надає служба, з метою 
виявлення клієнтів цільової групи; 

• поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів щодо відповідальності батьків за 
виховання дитини; 

• інформування клієнтів про ресурси громади, служби, організації, заклади, установи, що 
працюють в сфері захисту прав дітей, підтримки сімей з дітьми. 

 
ССооццііааллььнноо--ппееддааггооггііччнніі  ппооссллууггии::  
 

• проведення профілактичних лекцій, показ відео-матеріалів щодо подолання кризи сім’ї, 
негативного впливу сімейного неблагополуччя на розвиток дитини тощо; 

• проведення комплексної оцінки потреб дитини та її сім’ї за необхідністю; 
• сприяння усвідомленню членами сім’ї причин та наслідків сімейного неблагополуччя; 
• проведення консультативних бесід з сім’єю щодо визначення шляхів розвитку 

позитивних міжособистісних стосунків, забезпечення сімейного благополуччя, з питань 
грудного вигодовування, формування прив’язаності, участі обох батьків у вихованні 
дитини раннього віку тощо; 

• розробка спільно з членами сім’ї плану дій  щодо подолання складних життєвих 
обставин; 
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• сприяння в отриманні професійної освіти; 
• проведення тренінгів, навчань для членів сім’ї щодо зміцнення стосунків, здатності 

батьків забезпечувати потреби дітей відповідного віку, підвищення виховного потенціалу 
сім’ї тощо; 

• організація батьківських груп самопідтримки; 
• залучення фахівців (психолога) до здійснення консультацій за потребами сім’ї; 
• сприяння у влаштуванні у разі потреби дитини в групу цілодобового перебування 

дошкільного навчального закладу. 
 

ССооццііааллььнноо--ппссииххооллооггііччнніі  ппооссллууггии::  
 

• надання консультацій щодо поліпшення взаємин з членами сім’ї та оточуючими; 
• проведення сімейних та індивідуальних діагностичних методик; 
• використання в роботі з сім’єю різних психо-корекційних методик; 
• індивідуальне консультування клієнтів; 
• надання консультацій з питань психологічного здоров'я вагітної, породіллі;  
• застосування діагностики для виявлення справжніх мотивів і потреб вагітної, породіллі; 
• надання психологічної підтримки батькам, у яких народилися діти з вадами розвитку або 

померли новонароджені діти; 
• залучення, у разі потреби, психолога або психіатра для роботи з клієнтом; 
• скерування до відповідних реабілітаційних закладів щодо подолання залежностей: 

наркотичної, алкогольної, релігійної секти, від комп’ютерних та азартних ігор тощо; 
• надання психологічної підтримки сім’ям з метою подолання наслідків втрати 

новонароджених дітей; 
• надання психологічної підтримки батькам, які народили та виховують дітей з вадами 

розвитку; 
 
ССооццііааллььнноо--ееккооннооммііччнніі  ппооссллууггии::  
 

• сприяння покращенню ведення домашнього господарства; 
• надання матеріальної, фінансової та гуманітарної допомоги відповідно до потреб клієнта 

(з різних джерел,  не  заборонених  чинним законодавством); 
• представлення інтересів клієнта перед державною адміністрацією (виконавчим 

комітетом) з метою вирішення матеріально-побутових проблем (борги за комунальні 
послуги, відсутність відповідних умов для проживання дитини (дітей), неспроможність 
забезпечити повноцінне харчування дитини/дітей і т. д.); 

• стимулювання  до економічної активності, ефективного використання існуючих ресурсів; 
• сприяння в працевлаштуванні;  

 
ММееддииккоо--ссооццііааллььнніі  ппооссллууггии::  
 

• залучення працівників закладів охорони здоров’я (акушерів-гінекологів, педіатрів та ін.) 
для з роботи з дитиною та батьками; 

• сприяння у отриманні дитиною та сім’єю необхідного лікування; 
• надання консультацій з грудного виховання; 

 
ЮЮррииддииччнніі  ппооссллууггии::  
 

• сприяння в оформленні державної допомоги, соціальних гарантій; 
• надання консультацій з питань реалізації прав дитини; 
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2. Запобігання відмовам батьків від новонародженої дитини та надання соціальної 
підтримки сім’ям, де існує загроза вилучення дитини  
 
ІІннффооррммааццііййнніі  ппооссллууггии  
 

• поширення у жіночих консультаціях, пологових будинках, дитячих лікарнях, ФАПх 
інформаційно-просвітницьких та рекламних матеріалів про сім’ю як сприятливе 
середовище для повноцінного розвитку дитини, догляд та розвиток дитини, 
відповідальність батьків за виховання дитини;  

• надання інформації про доступність та перелік соціальних послуг спеціалізованої 
служби,  

• інформування працівників соціальної сфери про послуги, що надає служба, з метою 
виявлення сімей, які висловили намір відмовитися від новонародженої дитини, де існує 
загроза життю і здоров’ю дитини раннього віку тощо; 
 

ССооццііааллььнноо--ппееддааггооггііччнніі  ппооссллууггии  
 

• проведення навчання молодих батьків щодо забезпечення догляду та безпеки дитини; 
• надання індивідуальних та групових консультацій сім’ям, особам, які висловили намір 

відмовитися від новонародженої дитини; 
• організація і проведення сімейних групових нарад; 
• сприяння  відновленню соціальних та родинних  контактів;  
• зміцнення соціальних контактів клієнта з найближчим оточенням; 
• направлення сімей з дітьми за необхідності до закладів соціального спрямування 

(соціальний центр матері і дитини, центр соціально-психологічної допомоги, соціальні 
гуртожитки); 

• підтримка контактів з жінкою, направленою до Центру матері і дитини, та його 
працівниками з метою розробки та впровадження спільного плану дій ресоціалізації; 

• соціальна робота з  батьками, які тимчасово залишили дитину у лікарняній установі або 
закладі соціального захисту дітей, але мають бажання і потенціал для її повернення, 
сприяння підтримці їх контактів з дитиною; 

• активізація ресурсів родини, найближчого оточення, громади щодо запобігання відмовам 
батьків від новонародженої дитини, вилученню дитини; 

 
ССооццііааллььнноо--ппссииххооллооггііччнніі  ппооссллууггии  
 

• надання психологічної підтримки з метою подолання наслідків постабортального та 
постродового синдромів; 

• залучення для роботи з клієнтом, у разі потреби, психолога або психіатра; 
• забезпечення у разі потреби психологічної підтримки вагітних жінок та жінок, які 

народили дитину, зокрема неповнолітніх матерів; 
• надання психологічних консультацій, проведення бесід з матерями, які висловили намір 

відмовитися від новонародженої дитини, членами їхніх сімей щодо прийнятого рішення: 
яке ніколи не пізно змінити і яке може негативно вплинути на подальшу долю, як дитини 
так і батьків; 

• здійснення психологічної підтримки вагітних і породіль з метою формування позитивного 
ставлення і прив’язаностей до дитини у разі небажаної вагітності, 

 
ССооццііааллььнноо--ееккооннооммііччнніі  ппооссллууггии::  
 

• сприяння у вирішенні у разі потреби проблем щодо забезпечення тимчасових умов 
проживання породіть; 
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• забезпечення у разі необхідності новонароджених та породіть речами першої 
необхідності та засобами догляду за немовлям; 

• надання матеріальної, фінансової та гуманітарної допомоги відповідно до потреб клієнта 
(з різних джерел,  не  заборонених  чинним законодавством); 

• стимулювання молоді до економічної активності, ефективного використання існуючих 
ресурсів; 

• сприяння в працевлаштуванні. 
 
ММееддииккоо--ссооццііааллььнніі  ппооссллууггии::  
 

• залучення працівників закладів охорони здоров’я (акушерів-гінекологів, педіатрів та ін.) 
для роботи з дитиною та батьками; 

• сприяння у отриманні дитиною та породіллю необхідного медичного супроводу. 
 
ЮЮррииддииччнніі  ппооссллууггии    
 

• надання консультацій сім’ям, які висловили намір відмовитися від дитини, щодо 
правових норм та наслідків відмови, процедури повернення дитини; 

• представлення інтересів клієнта служби перед державною адміністрацією (виконавчим 
комітетом) з метою вирішення матеріально-побутових проблем (борги за комунальні 
послуги, відсутність відповідних умов для проживання дитини (дітей), неспроможність 
забезпечити повноцінне харчування дитини/дітей і т. д.); 

• сприяння в оформленні документів для направлення вагітної/породіллі разом з 
дитиною/дітьми у соціальний центр матері і дитини; 

• представлення інтересів клієнта/ів Центру матері і дитини перед виконавчими органами 
територіальної громади, куди вони повернуться після реабілітації. 
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ООРРІІЄЄННТТООВВННАА   ППООССААДДООВВАА   ІІННССТТРРУУККЦЦІІЯЯ   
ССООЦЦІІААЛЛЬЬННООГГОО   ППРРААЦЦІІВВННИИККАА   ССППЕЕЦЦІІААЛЛІІЗЗООВВААННООЇЇ   ССЛЛУУЖЖББИИ   

ППІІДДТТРРИИММККИИ   ССІІММ ’’ ЇЇ   ЦЦЕЕННТТРРУУ   ССООЦЦІІААЛЛЬЬННИИХХ   ССЛЛУУЖЖББ     
ДДЛЛЯЯ   ССІІММ ’’ ЇЇ ,,   ДДІІТТЕЕЙЙ   ТТАА   ММООЛЛООДДІІ   

(в рамках Проекту ЄС «Розвиток інтегрованих соціальних служб  
для вразливих сімей і дітей») 

 
11..  ЗЗААГГААЛЛЬЬННІІ  ППООЛЛООЖЖЕЕННННЯЯ    

  
1.1. Основним завданням соціального працівника служби підтримки сім’ї (надалі – Служба) є 

участь в реалізації державної соціальної політики шляхом надання соціальних послуг 
дітям, молодим особам і сім’ям, які потребують соціального захисту та  послідовного 
соціального супроводу.  

1.2. У своїй діяльності соціальний працівник служби керується Конституцією України, 
Сімейним кодексом України, законами України: «Про соціальну роботу з дітьми та 
молоддю», «Про охорону дитинства», «Про сприяння соціальному становленню та 
розвитку молоді в Україні», «Про попередження насильства в сім’ї», «Про державну 
соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», «Про забезпечення організаційно-
правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування», «Про соціальні послуги», «Про державні соціальні стандарти та державні 
соціальні гарантії», «Про Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004-2008 
роки», Указом Президента України «Про першочергові заходи щодо поліпшення захисту 
прав дітей» від 11.07.2005 року №1086/2005, іншими нормативно-правовими актами, а 
також Положенням про спеціалізовану соціальну службу раннього втручання, 
Положенням про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Договором про 
створення спеціалізованих соціальних служб, контрактом і цією посадовою інструкцією.  

1.3. Соціальний працівник Служби призначається на посаду директором центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді на конкурсній основі за погодженням з Київським 
обласним ЦСССДМ та Представництвом благодійної організації «Кожній дитині» в 
Україні.  

 
22..  ККВВААЛЛІІФФІІККААЦЦІІЙЙННІІ  ВВИИММООГГИИ  ІІ  ННЕЕООББХХІІДДННИИЙЙ  РРІІВВЕЕННЬЬ  ЗЗННААННЬЬ  ССООЦЦІІААЛЛЬЬННООГГОО  ППРРААЦЦІІВВННИИККАА  

ССЛЛУУЖЖББИИ    
 

2.1. На посаду соціального працівника Служби призначається особа, що здобула вищу 
освіту за гуманітарним напрямком підготовки і має досвід роботи з дітьми і сім’ями не 
менше 2 років.  

 
2.2. Соціальний працівник повинен знати: 

 
2.2.1.1. основи законодавства України щодо державної політики з питань сім’ї, дітей 

та молоді; 
2.2.1.2. нормативно-розпорядчі акти, що регламентують діяльність соціальних 

працівників системи Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді;  
2.2.1.3. посадову інструкцію або функціональні обов’язки, затверджені наказом 

керівника;  
2.2.1.4. структуру, основні функції та повноваження органів виконавчої влади щодо 

соціально-правового захисту та соціального забезпечення сімей, дітей та 
молоді;  

2.2.1.5. завдання і функції спеціалізованих соціальних служб у структурі ЦССМ;  



НОВІ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї І ДІТЕЙ: НАПРЯМИ, ФОРМИ І МЕТОДИ РОБОТИ 
  

 

 

 82

2.2.1.6. повноваження посадових осіб і функції закладів, установ, організацій 
соціального захисту і забезпечення, навчання, культури і дозвілля, спорту, 
правового захисту тощо, які входять до соціальної інфраструктури 
району/міста;  

2.2.1.7. основні види діяльності громадських об’єднань, недержавних і благодійних 
організацій, які діють на території району/міста.  

 
2.3. Соціальний працівник повинен володіти: 

 
2.3.1. формами і методами соціальної роботи з дітьми, сім’ями та молоддю;  
2.3.2. методиками соціального супроводу сімей кризових сімей;  
2.3.3. методикою обстеження сім’ї, комплексного оцінювання кризи та пошуку 

шляхів подолання кризової ситуації;  
2.3.4. технікою організації соціального супроводу клієнтів, планування заходів та 

послуг, які сприятимуть усуненню кризи;  
2.3.5. методикою профілактики кризи і запобігання негативних проявів у поведінці 

та взаєминах членів сім’ї клієнтів;  
2.3.6. вмінням залучати до роботи з клієнтами спеціалістів різних закладів, установ, 

організацій з метою як найшвидшого вирішення ключових проблем сім’ї; 
2.3.7. навичками ефективного спілкування з клієнтами, партнерами, колегами, 

вмінням працювати в команді.  
 

33..  ООББООВВ’’ЯЯЗЗККИИ  ІІ  ППРРААВВАА  ССООЦЦІІААЛЛЬЬННООГГОО  ППРРААЦЦІІВВННИИККАА  ССЛЛУУЖЖББИИ    
  
3.1. Соціальний працівник Служби зобов’язаний:  

 
3.1.1. дотримуватись етичного кодексу спеціалістів із соціальної роботи України;  
3.1.2. здійснювати заходи щодо виведення сімей з кризи шляхом здійснення 

послідовного соціального супроводу та створення сімейного середовища, 
сприятливого для дитини;  

3.1.3. здійснювати соціальний супровід кризових сімей, які  передані Службою 
раннього втручання, Службою супроводу сімейних форм виховання, 
направлені іншими дотичними органами та установами; 

3.1.4. укладати спільно з клієнтом угоду про надання соціальних послуг щодо 
виведення сім’ї з кризи; 

3.1.5. невідкладно інформувати керівника про складні  та надзвичайні ситуації, які 
виникають в ході роботи;  

3.1.6. вести робочі записи, документацію, готувати звіти і подавати керівнику за 
формою і у терміни, встановлені ним;  

3.1.7. надавати консультації клієнтам з питань чинного законодавства, соціального 
захисту і забезпечення, прав та інтересів сім’ї і дітей (пільги, допомоги, пенсії, 
оформлення документів тощо) у межах своєї компетенції;  

3.1.8. проводити інформаційно-просвітницьку роботу з питань сімейної і молодіжної 
політики, гендерної рівності, захисту прав й інтересів дітей;  

3.1.9. проводити сімейні й індивідуальні психологічні консультації; 
3.1.10. представляти інтереси сім’ї в органах державної влади;  
3.1.11. вирішувати питання  щодо надання/призначення матеріальної допомоги (за 

потреби);  
3.1.12. сприяти налагодженню взаємодопомоги та обміну досвідом між клієнтами, 

організовувати групи зустрічей клієнтів; 
3.1.13. супроводжувати не більше ніж 15 сімей, так як це визначено державними 

стандартами; 
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3.1.14. розробляти рекомендації для сім’ї та інших задіяних в процесі супроводу 
структур на подальший період – перш за все ті, які забезпечать належні 
умови для виховання дитини в сім’ї; 

3.1.15. постійно підвищувати професійний рівень, оволодівати інноваційними 
формами, методами і технологіями соціальної роботи;  

3.1.16. не менше одного разу на рік проходити професійну супервізію;  
3.1.17. проходити атестацію і курси підвищення кваліфікації відповідно до чинного 

законодавства;  
3.1.18. виконувати інші доручення директора ЦССМ, що відповідають основній 

діяльності.  
 
3.2. Соціальний працівник має право:  

 
3.2.1. отримувати безкоштовно інформацію від підприємств, закладів, установ й 

організації незалежно від їх підпорядкування і форми власності з питань 
фінансового і матеріального забезпечення сімей, дітей, молодих осіб, жінок;  

3.2.2. співпрацювати з підприємствами, закладами, установами й організаціями 
незалежно від їх підпорядкування і форми власності, які здійснюють роботу з 
клієнтами і/або ведуть справи клієнтів відповідно до своїх повноважень і 
функцій, та вносити пропозиції і рекомендації;  

3.2.3. співпрацювати зі ЗМІ щодо актуальних проблем соціального розвитку району 
в межах своєї компетенції;  

3.2.4. визначати пріоритетні завдання щодо роботи з клієнтом, обирати форми і 
методи роботи й послідовність їх здійснення; 

3.2.5. вносити керівництву Служби пропозиції щодо удосконалення й оптимізації 
роботи Служби. 

 
44..  ВВІІДДППООВВІІДДААЛЛЬЬННІІССТТЬЬ  ССООЦЦІІААЛЛЬЬННООГГОО  ППРРААЦЦІІВВННИИККАА  ССЛЛУУЖЖББИИ    

  
4.1. Соціальний працівник Служби несе відповідальність відповідно чинного         

законодавства за:  
 

4.1.1. достовірність даних, які він надає керівництву ЦСССДМ та Служби; 
4.1.2. порушення трудової чи виконавської дисципліни, Правил внутрішнього 

трудового розпорядку; 
4.1.3. порушення конфіденційності інформації;  
4.1.4. невиконання або неналежне виконання покладених на нього/неї обов’язків.  
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ООРРІІЄЄННТТООВВННАА   ППООССААДДООВВАА   ІІННССТТРРУУККЦЦІІЯЯ   
ССООЦЦІІААЛЛЬЬННООГГОО   ППРРААЦЦІІВВННИИККАА   ССППЕЕЦЦІІААЛЛІІЗЗООВВААННООЇЇ   ССЛЛУУЖЖББИИ   
РРААННННЬЬООГГОО   ВВТТРРУУЧЧААННННЯЯ   ЦЦЕЕННТТРРУУ   ССООЦЦІІААЛЛЬЬННИИХХ   ССЛЛУУЖЖББ   

ДДЛЛЯЯ   ССІІММ ’’ ЇЇ ,,   ДДІІТТЕЕЙЙ   ТТАА   ММООЛЛООДДІІ   

(в рамках Проекту ЄС «Розвиток інтегрованих соціальних служб  
для вразливих сімей і дітей»)  

 
55..  ЗЗААГГААЛЛЬЬННІІ  ППООЛЛООЖЖЕЕННННЯЯ  
 

5.1. Основним завданням соціального працівника служби раннього втручання (надалі – 
Служба) є участь в реалізації державної соціальної політики шляхом надання 
соціальних послуг дітям, молодим особам і сім’ям, які потребують соціального захисту 
на ранньому етапі кризи.  

5.2. У своїй діяльності соціальний працівник служби керується Конституцією України, 
Сімейним кодексом України, законами України: «Про соціальну роботу з дітьми та 
молоддю», «Про охорону дитинства», «Про сприяння соціальному становленню та 
розвитку молоді в Україні», «Про попередження насильства в сім’ї», «Про державну 
соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», «Про забезпечення організаційно-
правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування», «Про соціальні послуги», «Про державні соціальні стандарти та державні 
соціальні гарантії», «Про Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004-2008 
роки», Указом Президента України «Про першочергові заходи щодо поліпшення захисту 
прав дітей» від 11.07.2005 року №1086/2005 іншими нормативно-правовими актами, а 
також Положенням про спеціалізовану соціальну службу раннього втручання, 
Положенням про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Договором про 
створення спеціалізованих соціальних служб, трудовим договором і цією посадовою 
інструкцією.  

5.3. Соціальний працівник Служби призначається на посаду директором центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді на конкурсній основі за погодженням з Київським 
обласним ЦСССДМ та Представництвом благодійної організації «Кожній дитині» в 
Україні.  

 
 

66..  ККВВААЛЛІІФФІІККААЦЦІІЙЙННІІ  ВВИИММООГГИИ  ІІ  ННЕЕООББХХІІДДННИИЙЙ  РРІІВВЕЕННЬЬ  ЗЗННААННЬЬ  ССООЦЦІІААЛЛЬЬННООГГОО  ППРРААЦЦІІВВННИИККАА  
ССЛЛУУЖЖББИИ    

 
6.1. На посаду соціального працівника Служби призначається особа, що здобула 

гуманітарну вищу освіту і має досвід роботи з дітьми і сім’ями не менше 2 років.  
 
6.2. Соціальний працівник Служби повинен знати: 
 

6.2.1. основи законодавства України щодо державної політики з питань сім’ї, дітей та 
молоді; 

6.2.2. нормативно-розпорядчі акти, що регламентують діяльність соціальних 
працівників системи Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді;  

6.2.3. посадову інструкцію або функціональні обов’язки, затверджені наказом 
керівника;  

6.2.4. структуру, основні функції та повноваження органів виконавчої влади щодо 
соціально-правового захисту та соціального забезпечення сімей, дітей та молоді;  

6.2.5. завдання і функції спеціалізованих соціальних служб у структурі ЦСССДМ;  
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6.2.6. повноваження посадових осіб і функції закладів, установ, організацій соціального 
захисту і забезпечення, освіти, здоров’я, культури і дозвілля, спорту, правового 
захисту тощо, які входять до соціальної інфраструктури району/міста;  

6.2.7. основні види діяльності громадських об’єднань, недержавних і благодійних 
організацій, які діють на території району/міста.  

 
6.3. Соціальний працівник Служби повинен володіти: 
 

6.3.1. формами і методами соціальної роботи з дітьми, сім’ями та молоддю;  
6.3.2. методиками раннього соціального втручання в кризу, соціального інспектування і 

патронажу сімей;  
6.3.3. методикою збору попередньої інформації про клієнта, обстеження сім’ї та оцінки 

кризової ситуації;  
6.3.4. технікою  планування заходів та послуг, які сприятимуть усуненню кризи в сім’ї 

на ранньому етапі;  
6.3.5. методикою профілактики кризи і запобігання негативних проявів у поведінці та 

взаєминах членів сім’ї клієнтів;  
6.3.6. вмінням залучати до роботи з клієнтами спеціалістів різних закладів, установ, 

організацій з метою якнайшвидшого вирішення ключових проблем сім’ї; 
6.3.7. навичками ефективного спілкування з клієнтами, партнерами, колегами, вмінням 

працювати в команді.  
 
 

77..  ООББООВВ’’ЯЯЗЗККИИ  ІІ  ППРРААВВАА  ССООЦЦІІААЛЛЬЬННООГГОО  ППРРААЦЦІІВВННИИККАА  ССЛЛУУЖЖББИИ    
 

7.1. Соціальний працівник Служби зобов’язаний:  
 

7.1.1. дотримуватись Етичного кодексу спеціалістів із соціальної роботи України;  
7.1.2. здійснювати заходи щодо раннього соціального втручання в кризову ситуацію, що 

виникла в сім’ї;  
7.1.3. брати участь у чергуванні щодо прийому, реєстрації та оперативного розгляду 

звернень і повідомлень громадян, інших установ і організацій, отриманих по 
телефону, письмово або під час особистого прийому;  

7.1.4. якщо звернення чи повідомлення належить до компетенції Служби – повідомити 
керівника Служби і здійснити необхідні дії щодо раннього втручання в кризу;  

7.1.5. якщо звернення чи повідомлення не належить до компетенції Служби, оперативно 
направити інформацію про випадок до інших соціальних працівників ЦСССДМ, 
райдержадміністрації тощо відповідно до їх компетенції;  

7.1.6. невідкладно інформувати керівника про складні і небезпечні випадки;  
7.1.7. вести робочі записи, документацію, готувати звіти, подавати їх керівнику за 

формою і у терміни встановлені ним; 
7.1.8.  взаємодіяти з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, суб’єктами, які надають соціальні послуги, іншими юридичними 
та фізичними особами; 

7.1.9. взаємодіяти з медичними закладами і територіальними громадами з метою 
запобігання відмов матерів від новонароджених дітей та забезпечення догляду за 
дитиною в ранньому віці;  

7.1.10. надавати консультації клієнтам з питань чинного законодавства, соціального 
захисту і забезпечення, прав та інтересів сім’ї, дітей (пільги, допомоги, пенсії, 
оформлення документів тощо);  

7.1.11. проводити інформаційно-просвітницьку роботу з питань сімейної і молодіжної 
політики, гендерної рівності, захисту прав й інтересів дітей;  

7.1.12. проводити сімейні й індивідуальні психологічні консультації; 
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7.1.13. представляти інтереси сім’ї в органах державної влади;  
7.1.14. сприяти у вирішенні питань щодо надання/призначення матеріальної допомоги (за 

потреби);  
7.1.15. постійно підвищувати професійний рівень, оволодівати інноваційними формами, 

методами і технологіями соціальної роботи;  
7.1.16. не менше одного разу на рік проходити професійну супервізію;  
7.1.17. проходити атестацію і курси підвищення кваліфікації відповідно до чинного 

законодавства;  
7.1.18. виконувати інші доручення директора ЦСССДМ, що відповідають основній 

діяльності.  
 
7.2. Соціальний працівник має право:  
 

7.2.1. отримувати безкоштовно інформацію від підприємств, закладів, установ й 
організації незалежно від їх підпорядкування, форми власності з питань 
фінансового і матеріального забезпечення сімей, дітей, молодих осіб, жінок;  

7.2.2. співпрацювати з підприємствами, закладами, установами й організаціями 
незалежно від їх підпорядкування і форми власності, які здійснюють роботу з 
клієнтами або ведуть справи клієнтів відповідно до своїх повноважень і функцій,  
вносити пропозиції і рекомендації;  

7.2.3. визначати пріоритетні завдання щодо роботи з клієнтом, обирати форми і методи 
роботи, послідовність їх здійснення; 

7.2.4. вносити керівництву Служби пропозиції щодо удосконалення й оптимізації роботи 
Служби;  

7.2.5. співпрацювати із ЗМІ щодо актуальних проблем соціального розвитку району в 
межах своєї компетенції;  

7.2.6. проходити навчання, тренінги, курси підвищення кваліфікації. 
 
 

88..  ВВІІДДППООВВІІДДААЛЛЬЬННІІССТТЬЬ  ССООЦЦІІААЛЛЬЬННООГГОО  ППРРААЦЦІІВВННИИККАА  ССЛЛУУЖЖББИИ  
  

8.1. Соціальний працівник Служби несе відповідальність відповідно до чинного    
законодавства за:  
 

8.1.1. достовірність даних, які він надає керівництву ЦСССДМ та Служби; 
8.1.2. порушення конфіденційності інформації;  
8.1.3. невиконання або неналежне виконання покладених на нього/неї обов’язків;  
8.1.4. порушення трудової чи виконавської дисципліни, Правил внутрішнього трудового 

розпорядку. 
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ДДооддааттоокк  2299  
 

ООРРІІЄЄННТТООВВННАА   ППООССААДДООВВАА   ІІННССТТРРУУККЦЦІІЯЯ   
ССООЦЦІІААЛЛЬЬННООГГОО   ППРРААЦЦІІВВННИИККАА     

ССППЕЕЦЦІІААЛЛІІЗЗООВВААННООЇЇ   ССООЦЦІІААЛЛЬЬННООЇЇ   ССЛЛУУЖЖББИИ   ППІІДДТТРРИИММККИИ   ССІІММ ’’ ЇЇ   
РРААЙЙООННННООГГОО   ((ММІІССЬЬККООГГОО ))   ЦЦЕЕННТТРРУУ   ССООЦЦІІААЛЛЬЬННИИХХ   ССЛЛУУЖЖББ   ДДЛЛЯЯ   ССІІММ ’’ ЇЇ ,,   

ДДІІТТЕЕЙЙ   ТТАА   ММООЛЛООДДІІ   

(в рамках Проекту ЄС «Розвиток інтегрованих соціальних служб  
для вразливих сімей і дітей») 

 
11..  ЗЗААГГААЛЛЬЬННІІ  ППООЛЛООЖЖЕЕННННЯЯ    
 
1.1. Соціальний працівник спеціалізованої Служби підтримки сім’ї – це  штатний працівник 

районного (міського) центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі - ЦСССДМ), 
призначається на посаду та звільняється наказом директора. 

1.2. Основним завданням соціального працівника спеціалізованої Служби підтримки сім’ї 
(надалі – Служба) є участь в реалізації державної соціальної політики шляхом здійснення 
соціальної підтримки дітей, сімей з дітьми та молодих людей, які опинилися у складних 
життєвих обставинах, надання їм адресних комплексних соціальних послуг.  

1.3.  У своїй діяльності соціальний працівник служби керується Конституцією України, діючим 
законодавством України стосовно сімей, дітей та молоді, указами та розпорядженнями 
Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-
правовими актами, а також Положенням про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, Положенням про спеціалізовану соціальну службу підтримки сім’ї, Договором про 
створення спеціалізованих соціальних служб, контрактом (договором) і цією посадовою 
інструкцією.  

 
22..  ККВВААЛЛІІФФІІККААЦЦІІЙЙННІІ  ВВИИММООГГИИ  ІІ  ННЕЕООББХХІІДДННИИЙЙ  РРІІВВЕЕННЬЬ  ЗЗННААННЬЬ  ССООЦЦІІААЛЛЬЬННООГГОО  ППРРААЦЦІІВВННИИККАА  

ССЛЛУУЖЖББИИ    
 
2.1. На посаду соціального працівника Служби на конкурсній основі призначається особа, що 
здобула гуманітарну вищу освіту і має досвід роботи з дітьми і сім’ями не менше 2 років.  

 
2.1.  Соціальний працівник повинен знати: 

 основи законодавства України щодо державної політики з питань сім’ї, дітей та 
молоді; 

 нормативно-правові акти, що регламентують діяльність соціальних працівників 
системи Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді;  

 посадову інструкцію або функціональні обов’язки, затверджені наказом директора 
ЦСССДМ;  

 структуру, основні функції та повноваження органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування щодо соціально-правового захисту сімей, дітей та молоді;  

 завдання і функції спеціалізованих соціальних служб у структурі ЦСССДМ;  
 повноваження установ, організацій та закладів соціального захисту і забезпечення, 
освіти, культури і дозвілля, спорту, правового захисту тощо, які входять до соціальної 
інфраструктури району (міста);  

 основні види діяльності громадських об’єднань, недержавних і благодійних 
організацій, які діють на території району (міста).  

 
2.2. Соціальний працівник повинен володіти: 

 формами і методами соціальної роботи з дітьми, сім’ями та молоддю;  
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 методиками соціального інспектування, патронажу та супроводу сімей, дітей та 
молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах;  

 методами діагностики сім’ї, проведення початкової та комплексної оцінки потреб 
дитини та сім’ї та пошуку шляхів їх задоволення;  

 технікою організації соціального супроводу клієнтів, планування послуг, які 
сприятимуть усуненню складних життєвих обставин;  

 технологіями профілактики та запобігання негативних проявів у поведінці та 
взаєминах членів сім’ї клієнтів;  

 вміннями залучати до роботи з клієнтами спеціалістів різних закладів, установ, 
організацій з метою як найшвидшого вирішення ключових проблем сім’ї; 

 навичками ефективного спілкування з клієнтами, партнерами, колегами, вмінням 
працювати в команді.  

 
33..  ФФУУННККЦЦІІООННААЛЛЬЬННІІ  ООББООВВ’’ЯЯЗЗККИИ  ІІ  ППРРААВВАА  ССООЦЦІІААЛЛЬЬННООГГОО  ППРРААЦЦІІВВННИИККАА  ССЛЛУУЖЖББИИ    
 
3.1. Соціальний працівник спрямовує свою діяльність на профілактику сімейного 
неблагополуччя та виявлення сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, 
на роботу з сім’єю та її найближчим оточенням щодо подолання складних життєвих обставин. 
 
3.2. Соціальний працівник Служби зобов’язаний:  

 дотримуватись етичного кодексу спеціалістів із соціальної роботи України; 
 надавати соціальні послуги клієнтам Служби та ЦСССДМ, а також іншим дотичним 
організаціям, установам та закладам; 

 здійснювати соціальний супровід, інспектування та патронаж сімей, дітей та молоді, 
які опинилися в складних життєвих обставинах; 

  відповідно до державних стандартів супроводжувати не більше 15 сімей; 
 укладати спільно з клієнтом угоду про здійснення соціального супроводу та надання 
соціальних послуг; 

 надавати послуги соціальному оточенню клієнта з метою подолання ним складних 
життєвих обставин; 

 надавати у межах своєї компетенції консультації клієнтам з питань чинного 
законодавства, соціального захисту і забезпечення, прав та інтересів сім’ї, дітей та 
молоді;  

 проводити інформаційно-просвітницьку роботу з питань сімейної і молодіжної 
політики, гендерної рівності, захисту прав дітей;  

 проводити сімейні й індивідуальні психологічні консультації; 
 представляти інтереси сім’ї, дитини, молодої людини в органах державної влади;  
 сприяти у вирішенні питання  щодо надання матеріальної допомоги (в разі потреби);  
 по завершенні соціального супроводу розробляти рекомендації для сім’ї (клієнта) та 
його соціального оточення на подальший період;  

 сприяти налагодженню роботи груп взаємодопомоги та обміну досвідом між 
клієнтами, організовувати зустрічі взаємопідтримки клієнтів; 

 невідкладно інформувати керівника про складні  та надзвичайні ситуації, які 
виникають в ході роботи; 

 виносити питання соціального супроводу клієнтів для розгляду на командних 
зустріча;  

 вести робочі записи, документацію, готувати звіти і подавати керівнику за формою і у 
терміни ним встановлені;  

 постійно підвищувати професійний рівень, оволодівати інноваційними формами, 
методами і технологіями соціальної роботи;  

 проходити атестацію і курси підвищення кваліфікації відповідно до чинного 
законодавства, не менше одного разу на рік проходити професійну супервізію;  

 виконувати інші доручення директора ЦССМ, що відповідають основній діяльності.  
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3.3. Соціальний працівник має право:  
 визначати пріоритетні завдання щодо роботи з клієнтом, обирати форми і методи 
роботи й послідовність їх здійснення; 

 отримувати від підприємств, закладів, установ й організації незалежно від їх 
підпорядкування і форми власності інформацію стосовно клієнта та інших питань, які 
стосуються сімей, дітей та молоді;  

 співпрацювати з підприємствами, закладами, установами й організаціями залученими 
до роботи з клієнтом і/або ведуть справи клієнтів відповідно до своїх повноважень і 
функцій, та вносити пропозиції і рекомендації;  

 вносити керівництву Служби пропозиції щодо удосконалення й оптимізації роботи 
Служби. 

 співпрацювати в межах своєї компетенції зі ЗМІ щодо актуальних проблем 
соціального захисту сімей, дітей та молоді;  

 
44..  ВВІІДДППООВВІІДДААЛЛЬЬННІІССТТЬЬ  ССООЦЦІІААЛЛЬЬННООГГОО  ППРРААЦЦІІВВННИИККАА  ССЛЛУУЖЖББИИ    
 
4.1. Соціальний працівник Служби несе відповідальність відповідно чинного         
законодавства за:  
 

 достовірність даних, які він надає керівництву ЦСССДМ та Служби; 
 порушення трудової чи виконавської дисципліни, Правил внутрішнього трудового 
розпорядку; 

 порушення конфіденційності інформації;  
 невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов’язків.  
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ДДооддааттоокк  3300  
 
 

ССООЦЦІІААЛЛЬЬННАА   ММЕЕРРЕЕЖЖАА   

 
Впливи * Системи 

соціальної 
підтримки 

Форми 
соціальної 
підтримки позитивний нейтральний негативний 

природня інформаційна  
 

  

 матеріальна  
 

  

 емоційна  
 

  

формальна інформаційна  
 

  

 матеріальна  
 

  

 емоційна  
 

  

   
    * В графі впливи заповнюються імена чи назви організацій 
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ДДооддааттоокк  3311  
 

Форма № 1 

ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ/НАПРАВЛЕННЯ ТА ЗБОРУ ПЕРВИННОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
 
Номер звернення/направлення__________  Дата отримання звернення/направлення_________ 
 
Чи один із батьків/опікунів знає про звернення/направлення        Так �            Ні �                 
 
Повторне звернення/направлення        � 
 
 
Форма звернення/направлення (усна, письмова, телефонний дзвінок, ін.) ___________________  

Звідки поступило звернення/направлення:  

Самозвернення  Родичі  Сусіди  Анонімно  Міліція  Суд  Підрозділи органів виконавчої влади: 
охорони здоров’я  освіти  у справах сім’ї та молоді  праці та соціального захисту  служба у справах 
дітей  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді , інше  
_____________________________________________________________________________ 
 
Адреса організації, що направила_______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Тел.________________________________________________________________________________ 
 

 
Зміст, причина звернення / скерування 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1   Відповідно до Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування» № 2342 від 13.01.2005 р. особи із числа дітей-сиріт та   дітей, позбавлених батьківського піклування, - особи 
віком від 18 до 23 років, у яких у віці до 18 років померли або загинули батьки, та особи, які були віднесені до дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 
 
2  Дитина-сирота чи дитина, позбавлена батьківського піклування; дитина-інвалід; постраждалий/ла від аварії на 
Чорнобильській АС. 

Особисті дані про дитину/молоду людину1  
Прізвище____________________         Ім’я _______________  
Дата народження _______________     Стать_________ 
Статус (якщо такий встановлено)2______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Адреса_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________  Тел._________________________ 
Адреса проживання, якщо відрізняється від вищезазначеної________________________________ 
______________________________________________________  Тел._________________________ 
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Батьки/опікуни дитини/молодої людини, що проживають з нею за однією адресою 
                     П.І.П/б.                                          Відношення до дитини              Права батьків  
_____________________________________  ________________________       Так �     Ні � 
_____________________________________  ________________________       Так �     Ні � 
 
 
Інші особи, з якими проживає дитина (включаючи й не членів сім’ї) 
П.І.П/б.                                Дата народження        Відношення до дитини       Статус3 (якщо такий встан.) 
_________________    ___________________     _________________      _______________________ 
_________________    ___________________     _________________      _______________________ 
_________________    ___________________     _________________      _______________________ 
_________________    ___________________     _________________      _______________________ 
_________________    ___________________     _________________      _______________________ 
_________________    ___________________     _________________      _______________________ 
 
 
Члени сім’ї, які не живуть разом з дитиною 
П.І.П/б __________________________________________  П.І.П/б. ______________________________ 
Відношення до дитини ___________________________  Відношення до дитини _______________ 
Адреса ________________________________________  Адреса _____________________________ 
Тел. __________________________________________  Тел. ________________________________   
 
 
 
Родичі та інші особи, які відіграють важливу роль в житті дитини, але не проживають з нею разом 
П.І.П/б.                                                  Відношення до дитини                                       Адреса 
___________________________   ____________________________   __________________________ 
___________________________   ____________________________   __________________________ 
___________________________   ____________________________   __________________________ 
___________________________   ____________________________   __________________________ 
___________________________   ____________________________   __________________________ 
___________________________   ____________________________   __________________________ 
___________________________   ____________________________   __________________________ 
___________________________   ____________________________   __________________________ 
 
 
 
Інші справи ЦСССДМ, які пов’язані з дитиною/молодою людиною 
Номер справи ____________________   Служба, особа яка вела/веде справу_______________________ 
Стосовно кого заведено_______________________________________________________________ 
Номер справи ____________________   Служба, особа яка вела/веде справу_______________________ 
Стосовно кого заведено_______________________________________________________________ 
 
 

                                                           
3 Стосовно дорослих: учасник бойових дій; ветеран ВВ; інвалід І-ІV групи; пенсіонер; постраждалий/а від аварії на 
Чорнобильській АС; державний службовець; статус, отриманий за особливі заслуги (вчені звання, чемпіони олімпійських 
ігор тощо). 
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Організації/особи, які працюють з дитиною/сім’єю на момент звернення/направлення 
 
Педіатр/сімейний лікар/дільничний терапевт                  Тел. _____________     
Медсестра в школі/дитячому садку                                   Тел. _____________ 
Психолог/соціальний педагог                                                           Тел. ______________________ 
Класний керівник/вихователь                                                           Тел. ______________________ 
Працівник кримінальної міліції у справах неповнолітніх            Тел. ______________________ 
Дільничний інспектор                                                                       Тел. ______________________ 
Працівник служби у справах дітей                                                  Тел. ______________________ 
Працівник відділу у справах сім'ї та молоді                                  � Тел. ______________________ 
Інші _____________________________________________         Тел. _______________________ 
___________________________________________    Тел. _______________________ 
 
 
 
Додаткова інформація, отримана на етапі звернення/направлення  
__________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Наступні дії:                                                                 Практична примітка: переконайтесь, що це звернення/направлення 

підкріплене до попередніх звернень/направлень 
 
Надання інформації і поради             �    
 
Скерування в іншу організацію (зазначте, в яку саме) �_________________________________ 
 
Початкова оцінка                                �       _____________________________________________ 
Інші дії                 �____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Спеціаліст, який прийняв звернення/направлення____________________ Підпис ______________ 
 
П.І.П/б. менеджера/начальника відділу_____________________________  
  
Дата____________________________                                   Підпис ________________ 
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Форма № 2 
ФОРМА ПОЧАТКОВОЇ ОЦІНКИ ПОТРЕБ ДИТИНИ ТА СІМ’Ї 

 
! Примітки: якщо заздалегідь відомо, що є необхідність в проведенні комплексної оцінки, соціальні працівники мають 
визначити доцільність заповнення всіх розділів даної форми.  
 
Номер звернення ___________  Дата отримання звернення ___________________ 
 
 
 
Прізвище, ім’я дитини/молодої людини_______________________________________________________ 
Стать         чол.    �     жін.   �               Дата народження__________________________________________ 
Статус (якщо такий встановлено) _______________________________________________________________ 
Адреса______________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
Номер телефону_____________________________________ 
 
 
Дата початку оцінки  
 
  
Дата завершення оцінки 
 
 
! Примітки: дана інформація заповнюється у разі її відсутності у формі звернення.  
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Батьки/опікуни дитини/молодої людини, що проживають з нею за однією адресою 
                     П.І.П/б.                                               Відношення до дитини                 Права батьків/опікунів 
_____________________________________  ________________________                       Так �     Ні � 
_____________________________________  ________________________                        Так �     Ні � 
 
 
Інші особи, з якими проживає дитина (включаючи й не членів сім’ї) 
П.І.П/б.                              Дата народження     Відношення до дитини  Статус (якщо такий встановлено) 
_________________    ___________________     _________________      ______________________________ 
_________________    ___________________     _________________      ______________________________ 
_________________    ___________________     _________________      ______________________________ 
_________________    ___________________     _________________      ______________________________ 
_________________    ___________________     _________________      ______________________________ 
_________________    ___________________     _________________      ______________________________ 
 
 
Члени сім’ї, які не живуть разом з дитиною 
П.І.П/б __________________________________________  П.І.П/б._________________________________ 
Відношення до дитини ___________________________  Відношення до дитини _____________________ 
Адреса ________________________________________   Адреса ___________________________________ 
Тел. __________________________________________    Тел. ______________________________________ 
 
 
Родичі та інші особи, які відіграють важливу роль в житті дитини, але не проживають з нею разом 
П.І.П.                                                  Відношення до дитини                                       Адреса, телефон 
___________________________   ____________________________   _________________________________ 
___________________________   ____________________________   _________________________________ 
___________________________   ____________________________   _________________________________ 
___________________________   ____________________________   _________________________________ 
___________________________   ____________________________   _________________________________ 
___________________________   ____________________________   _________________________________ 
___________________________   ____________________________   _________________________________ 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Організації/особи, з якими контактували/залучали протягом початкової оцінки 
Педіатр                  Тел. _____________      Медсестра в школі/дитячому садку         Тел. _____________ 
Психолог/соціальний педагог          Тел. ____________ Класний керівник/вихователь        Тел. _________ 
Працівник кримінальної міліції у справах неповнолітніх/дільничний    Тел. ___________________ 
Працівник служби у справах дітей                  Тел. ________________ 
Інші _________________________________________________________________         Тел. _____________ 
__________________________________________________________    Тел. _____________ 
 
 
Причини проведення початкової оцінки (узагальнена інформація на підставі даних із форми звернення/скерування)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Потреби дитини/молодої людини під час розвитку 
 
Будь ласка, надайте інформацію із врахуванням сильних сторін та труднощів у розвитку й вихованні дитини/молодої 
людини. 
 
Здоров’я 
 
 
 
 
 
 
 
Освіта 
 
 
 
 
 
 
Емоційний розвиток і поведінка, самообслуговування 
 
 
 
 
 
Самоусвідомлення і соціальна презентація 
 
 
 
 
 
Сімейні та соціальні стосунки 
 
 
 
 
 
 
 

Здатність батьків/опікунів належним чином реагувати на потреби дитини/молодої людини 
 
Будь ласка, зазначте, як сильні сторони, так і труднощі/проблеми. 
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Елементарний догляд 
 
 
 
 
Гарантія безпеки 
 
 
 
 
Емоційне тепло 
 
 
 
 
Стимулювання 
 
 
 
 
Життєві орієнтири і обмеження 
 
 
 
 
Стабільність 
 
 
 
 
 

Проблеми, які негативно впливають на здатність батьків/опікунів належним чином реагувати на потреби 
дитини/молодої людини 

 
Зазначне необхідне: хронічні захворювання , психічна хвороба , зловживання алкоголем , зловживання 
наркотичними речовинами , насильство в сім’ї , насильство щодо дитини , інвалідність , відсутність 
базової освіти , інше . 
Уточнення чи доповнення інформації: 
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Фактори сім'ї та середовища, які впливають на дитину і сім’ю 

 
Історія сім’ї та її функціонування 
 
 
 
 
Родичі, ресурси громади, 
соціальна інтеграція сім’ї 
 
 
 
 
Житлово-побутові умови, ведення господарства  
 
 
 
 (Див. форму обстеження умов проживання)______________ 
 
Зайнятість, доходи (будь ласка, вкажіть інформацію стосовно фінансових проблем) 
 
 
 
 
 
 
Підсумок 
Зробіть підсумок щодо потреб в розвитку дитини; здатності батьків/опікунів належним чином реагувати на потреби 
дитини; і фактори сім’ї та середовища, які негативно впливають на дитину/сім’ю. 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Негайні дії 
 
Негайні дії з метою захисту дитини                
Дата_________________ 
 
Які саме____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Послуги, надані у ході початкової оцінки (в т.ч. скерування до інших організацій) 
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№ 
п/п 

Зміст послуги Дата  Відповідальний, 
залучені 

особи/організації 
  

 
  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 
 
Наступні дії 
 
Завершення роботи                 
 
Ініціювання комплексної оцінки4                    
 
Підпис спеціаліста, який провів початкову оцінку ________________________   Дата________________ 
 
Підпис менеджера/керівника підрозділу_________________________________  Дата________________ 
 
 
 
 
Коментарі батьків/опікунів 
 
Я ознакомлений/а зі змістом форми початкової оцінки 
 
Я отримав/ла копію початкової оцінки                                Так            Ні         
 
Підпис одного з батьків/опікунів ___________________________    Дата ______________________ 
 
 
 
 

                                                           
4  Комплексна оцінка має починатися відразу (на наступний робочий день) після завершення початкової оцінки 
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Форма № 2-А 

Інформація конфіденційна. 
 

КАРТКА ПОЧАТКОВОЇ ОЦІНКИ ВИПАДКУ ВІДМОВИ  

АБО ЗАГРОЗИ ВІДМОВИ МАТЕРІ ВІД НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ 

 «_____»______________ 20__ року 

1. Клієнт: __________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

домашня адреса _________________________________________________________________________________________ 

дата, місяць, рік народження _____________________________________________________________________________ 

2. Джерело інформації (звідки і коли поступило звернення) ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

3. Перша зустріч з персоналом пологового будинку (жіночої консультації)  

_______________________________________________________________________________________________________ 
(дата зустрічі)  (назва та адреса  медичного закладу) 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(ПІБ контактної особи) 

4. З’ясування: 

наявність документів та речей: 
матері___________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
дитини___________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
Коли матір повідомила про свій намір відмовитися від дитини:  

  на ранньому періоді вагітності;     на пізньому періоді;     перед пологами;  
 після пологів  

Форма повідомлення про відмову:         усна;        письмова;        
Форма відмови від дитини:                  повна;       тимчасова  
Причини відмови:  

 неготовність виховувати через юність;  невлаштованість в житті;  
 відсутність житла/матеріальні проблеми;  батьки, родина проти;  
 дитина (двійня, трійня) неочікувана;  одинока мати;  зґвалтування; 
 фізична неспроможність;  душевні розлади;  ВІЛ-інфекція, СНІД;   інше 

_______________________________________________________________________________________________ 

Чи були повідомлені родичі (чоловік) про народження дитини:  так;  ні ; 

Стан здоров’я матері : 

до пологів _______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
після пологів ____________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Стан здоров’я дитини (дітей):____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
Дата пологів:___________________________________________________________________________________ 
На коли планується виписка матері з пологового будинку _____________________________________________ 
Коли буде виписана дитина/діти __________________________________________________________________ 
Як максимально довго матір та дитина можуть  перебувати в пологовому будинку, лікарні): 
_______________________________________________________________________________________________ 
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Результати спілкування медичного персоналу з матір’ю ______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
Реакція матері на заохочення її до контакту з дитиною, у тому числі через грудне вигодовування – мотивуючи, 
 що це необхідно для дитини 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
Чи дала мати ім’я своїй дитині ___________________________________________________________________ 
 
Соціальний працівник __________________________ Лікар___________________________________________ 
                                   (прізвище, ініціали)     (прізвище, ініціали) 
 
 
5. Перша зустріч соціального працівника з матір’ю, яка висловила бажання відмовитися від дитини: 
Історія матері _________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
Батько дитини _________________________________________________________________________________ 
Чи одружена з батьком дитини ___________________________________________________________________ 
Місце проживання батька (якщо інше, ніж в матері) _________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
Місце реєстрації матері _________________________________________________________________________ 
Наявність житла (будинок, квартира, власне, орендоване) ____________________________________________ 
 
Соціальна сітка:  
Родичі __________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
Оточення _______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
Особа, найважливіша в житті матері ______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
Чи є підтримка матері з боку сім’ї, родини (від кого саме) ______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
Чи працювала матір до пологів ( місце роботи, спеціальність) ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
Звідки може бути надана підтримка _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
Негайні потреби матері та дитини __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
Реакція матері на повідомлення про наслідки відмови для неї та її дитини__________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

5.  Повторна зустріч з персоналом пологового будинку (жіночої консультації) для вироблення  
стратегії подальших дій: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Соціальний працівник _______________________________                                  Лікар_______________________ 

                                                   (прізвище, ініціали)                                                              (прізвище, ініціали) 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові Короткий зміст домовленостей Примітка 
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7. Зустріч із членами родини: 

Дата З ким велася розмова Короткий зміст розмови 

Результати спілкування (підтримка, 

допомога, як варіант – віддати під 

опіку) 

 

 

 

 

   

 

7а). Зустріч з батьком дитини: 

Дата Короткий зміст розмови Результати спілкування  

 

 

 

 

 

  

 

7б). Зустріч з оточенням матері: 

Дата Короткий зміст розмови Результати спілкування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Збір інформації від інших служб (чи відома матір  іншим службам, установам; чи притягувалась до 
адміністративної чи кримінальної відповідальності, асоціальна поведінка; чи була жертвою насильства;  
чи мала дітей, тощо):  
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
9. Висновки вирішення проблеми:  
 
Первинна оцінка ситуації ______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
Ризики, які існують для дитини ________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
Ризики, які існують для матері_________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
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10. Напрямки подальшої роботи з метою забезпечення права дитини виховуватись в сім’ї 
 

 залишити дитину з матір’ю;    
  влаштувати матір з дитиною до соціального центру матері і дитини; 
  залишити дитину з батьком;                                  
 влаштувати під опіку, піклування до родичів;  
 усиновлення; 
 влаштувати у прийомну сім’ю;  
 тимчасово розмістити в спеціальному закладі; 
 інше: _______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
Висновки щодо потреби у здійсненні подальшої комплексної оцінки та супроводу матері  
та дитини: 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
                           (послідовність дій має бути вибудована в залежності від потреб дитини та забезпечення її догляду та розвитку) 
 
 
 
«____» _______________________                                        Соціальний працівник _____________________________  

(прізвище, ініціали) 
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Форма № 3 

Інформація конфіденційна 

Служба_________________________________________________________________ 

___________________________центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

 

КАРТКА КОНТАКТІВ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА З КЛІЄНТОМ ТА ЙОГО 

СОЦІАЛЬНИМ ОТОЧЕННЯМ 

№ 

п/п 
Дата 

П.І.П. контактної особи 

(посада/родинний зв’язок) 
Короткий зміст розмови та домовленостей Соціальний працівник Рекомендації 

керівника Служби 
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Інформація конфіденційна 
Додаток № 4 

АКТ ОБСТЕЖЕННЯ  
ЖИТЛОВО-ПОБУТОВИХ УМОВ ПРОЖИВАННЯ  

« ____»__________ 200__ р. 

 

сім’ї / дитини ____________________________________________________________________________________________________________________________________,  
яка проживає за адресою: __________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Тел. ___________________ 
 
 

Складено комісією у складі: 
Голова комісії ________________________________________________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по-батькові) 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(де і ким працює) 
Члени комісії:  
1. __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по-батькові) 
    __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(де і ким працює) 
2. __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по-батькові) 
    __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(де і ким працює) 
 

 

 

Cім’я проживає в __________________________________________________________ 
                                                (власному, найманому будинку, у батьків, родичів, гуртожитку, друзів, інше вказати) 

 
Власник житла ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                             (прізвище, ім’я, по-батькові) 
 
Скільки зареєстровано в будинку чоловік __________,  фактично проживає  ____________________________________________________________________________ 
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Чи зареєстрована (прописана) сім’я за даною адресою проживання, якщо ні?  
вкажіть адресу реєстрації (прописки) ______________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Загальна житлова площа ______________________ кв.м,  
 
Кількість кімнат _________________ 
 
 
 
Наявність у дитини власної кімнати ______________________________________________________________________________________________________________ 
Наявність облаштованого  місця для підготовки уроків _____________________________________________________________________________________________ 
Наявність облаштованого місця для гри та відпочинку дитини ______________________________________________________________________________________ 
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Характеристика житлово-побутових умов 

№ 
п/п  

Характеристика умов 
 

Так  Ні 

1 Запах (напр., застарілий сигаретний дим, зіпсутої їжі) 
 

  

2. Підлога на кухні брудна, вкрита крихтами, залишками їжі, тощо 
 

  

3. Підлога в будь-якій іншій кімнаті вкрита крихтами, залишками їжі, тощо 
 

  

4. Поганий загальний вигляд помешкання (напр., брудні шпалери, розбиті вікна, тощо) 
 

  

5. Раковина на кухні, робочі поверхні чи дверцята буфету давно не миті 
 

  

6.  Давно не витирався пил з інших поверхонь в приміщенні 
 

  

7.  Обладнання для приготування їжі, ножі/вилки/ложки, посуд брудні і їх не миють, доки 
не виникає необхідність їх знову використовувати 
 

  

8. Туалет, ванна і умивальник дуже брудні 
 

  

9. Меблі, оббивка брудні 
 

  

10. Сад чи подвір’я не доглянуті, засмічені 
 

  

 

Додаткові факти, помічені під час обстеження житлово-побутових умов 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Світло ____________заборгованість по оплаті ___________ розмір ______________грн. 
                                                                                                         (наявність) 
 
Опалення _________________________ Заборгованість по оплаті _____ розмір ____грн. 
                      (пічне, індивідуальне, централізоване)                                                                                      
 
Газ ______________________________ Заборгованість по оплаті _____ розмір ____грн. 
                (балонний , централізоване постачання)                                                                                    
 
Вода ____________________________ Заборгованість по оплаті _____ розмір ____грн. 
(індивідуальне водопостачання, централізоване водопостачання)                                              
 
Підсобне господарство ______________________________________________________ 
 
Земельна ділянка ____________________________________________________________ 
                                                         (прізвище, ім’я, по-батькові власника) 
 
Розмір _______________, наявність документів на приватизацію земельної ділянки   
____________________________________________________________________________ 
                                                   (якщо оформлені, вказати дату видачі державного акту) 
 
Земельний пай ____________________________________________ розмір ___________ 
                                            (прізвище, ім’я, по-батькові власника земельного паю) 
 
Інше спільне майно ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Висновок комісії 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Примітка:  
1. Детальна  інформація про членів сім'ї, які проживають і не проживають разом із дитиною подається  у формі початкової оцінки чи формі звернення / скерування 
 
2. У висновку комісії слід обов’язково зазначити безпечність для дитини місця проживання, облаштування помешкання, сприятливість житлово-побутових умов вихованню і розвитку 
дитини, можливість (не можливість) влаштування дитини(ей) на житлову площу кандидатів у прийомні батьки та ін. 
 
 
«______»____________________ р. 
 
 
Голова комісії _______________________________________ підпис 
 
 Члени комісії _______________________________________ підпис 
                           
                             _______________________________________підпис                                                                
 
                                                                                      
 
 
З актом обстеження ознайомлений/а:            ____________________________________________ 

___________________________________________ 
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Форма № 5 

Інформація конфіденційна 

ДОГОВІР 

ПРО ВЗЯТТЯ СІМ’Ї ПІД СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД 

НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

___________________________________________________________________________ 

П.І.П. (батька/опікуна/піклувальника) 

___________________________________________________________________________ 

П.І.П. (матері/опікуна/піклувальника) 

_____________________________________________________________________________________________П.І.П. (дитини) 
_____________________________________________________________________________________________П.І.П. (дитини) 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

(далі Сім‘я) та ___________________________ центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі Центр) уклали цей Договір про те, що 

соціальний працівник Центру _____________________буде здійснювати соціальний супровід Сім‘ї, з метою_____________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________, а Сім‘я 
отримуватиме послуги соціального працівника Центру і виконуватиме його рекомендації в ході соціального супроводу.  

 
Предмет договору 

 
1. Сторони зобов‘язуються спільно діяти в інтересах дітей Сім‘ї, захищаючи їх права та забезпечуючи їх потреби. 
 

Права сторін 
2. Сім‘я має право на:   

2.1. збереження таємниці інформації, яку вона надає Центру в ході соціального супроводу; 
2.2. отримання соціальних послуг Центру визначених відповідно до потреб дитини/дітей та задокументованих в плані соціального 

супроводу; 
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2.3. отримання інформації, якою володіє Центр стосовно Сім‘ї; 
2.4. ознайомлення з результатами оцінки потреб дитини/дітей; 
2.5. обговорення і погодження з Центром заходів плану соціального супроводу; 
2.6. обговорення з соціальним працівником Центру та погодження переліку організацій, спеціалістів, які будуть залучені до соціального 

супроводу. 
 

3. Центр має право: 
3.1. Звертатись з запитом до різних установ і організацій про отримання інформації, яка стосується Сім‘ї, і яка необхідна для здійснення 

оцінки потреб дитини;  
3.2. Отримувати від Сім‘ї інформацію необхідну для надання соціальних послуг Сім‘ї; 

 
Обов‘язки сторін 

4. Сім‘я зобов'язується: 
4.1.створювати належні  умови  для  розвитку і виховання дітей; 
4.2.вчасно і якісно виконувати всі зобов‘язання зазначені в плані/нах соціального супроводу, складеного/них на основі оцінки потреб 

дитини/дітей; 
4.3.у разі виникнення в Сім‘ї додаткових ризиків, несприятливих умов для виховання дітей негайно повідомляти про це соціального 

працівника. 
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
5. Центр  зобов'язується: 

5.1.здійснити оцінку потреб дитини/дітей та здатності батьків їх забезпечувати; 
5.2.скласти спільно з батьками план соціального супроводу; 
5.3.вчасно і якісно виконувати всі зобов‘язання зазначені в плані соціального супроводу; 
5.4.залучати до здійснення соціального супроводу  

_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

5.5.здійснювати координацію дій всіх суб‘єктів соціального супроводу; 
5.6.надавати матеріальну допомогу сім‘ї відповідно до потреб дітей; 
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5.7.дотримуватись  вимог законодавства України про захист інтересів дітей та охорону дитинства; 
5.8._____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________   

 
6. Сторони зобов‘язуються: 

6.1 взаємоінформувати один одного з питань які стосуються інтересів дітей; 
6.2 погоджувати один з одним свої дії в рамках соціального супроводу; 
6.3 обговорювати результати та досягнення соціального супроводу; 
6.4 переглядати план соціального супроводу, вносити туди зміни та доповнення відповідно до потреб. 
 
7. Дію цього Договору може бути припинено за згодою сторін. 
8. Договір укладається в двох примірниках - по одному для кожної із сторін.  Обидва примірники мають однакову юридичну силу. 
9. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до __________________________ 

                                 Дата орієнтовного 
                         закінчення соціального супроводу. 

 
Дата укладання договору “____” ______________________р. 

Сім‘я ___________________________________Підпис _________________ 

________________________________________Підпис _________________ 

Соціальний працівник ____________________Підпис _________________ 

Директор ЦСССДМ ______________________Підпис _________________ 
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Інформація конфіденційна 

 
Форма № 7  

 
ПЛАН СПІЛЬНИХ ДІЙ  

Дитина: цілі і заходи 
 
Потреби дитини 
під час  розвитку Цілі і заходи Відповідальна 

особа/організація 
Дата 

(Ціль необхідно 
досягнути до) 

Інформація про досягнуті результати 
(заповнюється під час перегляду плану) 

Здоров’я 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

Освіта 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Самоусвідомленн
я: соціальна 
презентація 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Стосунки в сім’ї і 
соціумі 
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Емоційний  
розвиток і 
поведінка, 
самообслуговуван
ня 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
Батьки/опікуни: цілі і заходи 
 
Здатність батьків 
доглядати за 
дитиною 

 

Ціль і заходи Відповідальна 
особа/організація 

Дата 
(Ціль необхідно 
досягнути до) 

Інформація про досягнуті 
результати 

(заповнюється під час перегляду плану) 

Елементарний 
догляд 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Гарантія безпеки 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Емоційне тепло 
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Стимулювання 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Життєві 
орієнтири і 
обмеження 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Стабільність 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

 
Фактори сім'ї та середовища 
 
Сімейні фактори і 

фактори 
середовища 

 

Цілі заходи Відповідальна 
особа/організація 

Дата 
(Ціль необхідно 
досягнути до) 

Інформація про досягнуті 
результати 

(заповнюється під час перегляду плану) 

Історія сім’ї та її 
функціонування 
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Родичі  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

Житлово-побутові 
умови та ведення 
господарства 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

Зайнятість і 
доходи 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Соціальна 
інтеграція сім’ї 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Ресурси  громади 
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Інформація конфіденційна 

Форма № 8 

КАРТКА ОБЛІКУ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
Служба_________________________________________________________________ 

___________________________центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Сім’ї/дитині ___________________________________________________________  

Яка проживає за адресою: ________________________________________________________________________тел. _____________ 

 

№ 

Дата 

надання 

допомоги 

Прізвище, ім’я, по-батькові 

особи, що отримує допомогу 

Підстава на отримання 

матеріальної допомоги 

(акт обстеження, 

протокол, наказ) 

Вид допомоги 

(фінансова, матеріальна, гуманітарна) 

Розмір 

допомоги 

(в грн.) 

Підпис 

отримувача 

 

Підпис 

соціального 

працівника 
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Форма № 9 

ВИСНОВОК СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА ЩОДО РЕЗУЛЬТАТІВ СУПРОВОДУ ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 
Дитина: цілі і заходи 
 

Потреби дитини 
під час  розвитку Інформація про досягнуті результати Рекомендації соціального працівника 

Здоров’я 
 
 
 
 

  

Освіта 
 
 
 
 
 

  

Самоусвідомленн
я: соціальна 
презентація 
 
 
 
 
 
 

  

Стосунки в сім’ї і 
соціумі 
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Емоційний  
розвиток і 
поведінка, 
самообслуговува
ння 
 
 
 

  

 
 
Батьки/опікуни: цілі і заходи 
 
Здатність батьків 
доглядати за 
дитиною 

 

Інформація про досягнуті результати 
 Рекомендації соціального працівника 

Елементарний 
догляд 
 
 
 
 

  

Гарантія безпеки 
 
 
 
 

  

Емоційне тепло 
 
 
 
 

  

Стимулювання 
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Життєві 
орієнтири і 
обмеження 
 
 
 
 
 

  

Стабільність 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Фактори сім'ї та середовища: цілі і плани 
 
Сімейні фактори і 

фактори 
середовища 

 

Інформація про досягнуті результати 
 Рекомендації соціального працівника 

Історія сім’ї та її 
функціонування 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Родичі  
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Житлово-побутові 
умови та ведення 
господарства 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Зайнятість і 
доходи 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Соціальна 
інтеграція сім’ї 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ресурси  громади 
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Висновок соціального працівника щодо закриття/продовження справи: 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Висновок  членів дорадчого органу щодо закриття/продовження справи: 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Інформація конфіденційна 

 
Форма № 10 

РЕКОМЕНДАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА ЩОДО ПОДАЛЬШИХ ДІЙ СІМ’Ї (КЛІЄНТА) ПІСЛЯ ЗАКРИТТЯ СПРАВИ 
 
Аналіз позитивних змін 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Потреби дитини під час  
розвитку Рекомендації Кого з членів сім‘ї стосується Термін виконання 

Здоров’я 
 
 
 
 

   

Освіта 
 
 
 
 
 

   

Самоусвідомлення: соціальна 
презентація 
 
 
 
 
 

   

Стосунки в сім’ї і соціумі 
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Емоційний  розвиток і 
поведінка, самообслуговування 
 
 
 

   

 
 
Сімейні фактори і фактори 

середовища 
 

Рекомендації Кого з членів сім‘ї стосується Термін виконання 

Історія сім’ї та її 
функціонування 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Родичі  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Житло-побутові умови та 
ведення господарства 
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Зайнятість і доходи 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Соціальна інтеграція сім’ї 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ресурси  громади 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
Підпис клієнтів       Підпис  членів дорадчого органу 
 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
______________________________________ 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
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ДДооддааттоокк  3322  
 

ІІННССТТРРУУККЦЦІІЯЯ   

по роботі зі справою сім’ї (клієнта) 

 

Процес соціальної роботи з сім’єю відбувається у логічній послідовності дій, які 
зафіксовані у спеціально розробленому пакеті документів «Справа сім’ї (клієнта)». Дані 
документи створені на основі практичного досвіду соціальних працівників, які здійснювали 
соціальний супровід сімей з дітьми, відображають певну послідовність дій  й містять такі 
складові частини: 

• форма № 1 – «Форма звернення/направлення та збору первинної інформації»;  

• форма № 2 – «Форма початкової оцінки потреб дитини та сім‘ї»; 

• форма № 2-А – «Картка початкової оцінки випадку відмови або загрози відмови від 
новонародженої дитини»;  

• форма № 3 – «Картка контактів соціального працівника з клієнтом та його 
соціальним оточенням»; 

• форма № 4 – «Акт обстеження житлово-побутових умов проживання»;  

• форма № 5 – «Договір про взяття сім‘ї під соціальний супровід/надання соціальних 
послуг»; 

• форма № 6 – «Форма комплексної оцінки потреб дитини та сім’ї»;  

• форма №7 – «План спільних дій»; 

• форма № 8 – «Картка обліку матеріальної допомоги»; 

• форма № 9 – «Висновок соціального працівника щодо результатів супроводу та 
надання соціальних послуг»; 

• форма № 10 – «Рекомендації соціального працівника щодо подальших дій сім’ї 
(клієнта) після закриття справи». 

Всі контакти з сім’єю та з соціальним оточенням сім’ї (через листи, телефонні дзвінки, 
індивідуальні бесіди, інше) мають бути обов’язково зафіксовані та включені до «Справи сім’ї 
(клієнта)». Також обов’язково мають бути протоколи командних зустрічей, на яких 
розглядались питання сім’ї. Всі записи мають бути достовірними, чіткими й розбірливими. Це 
необхідно для того, щоб за відсутності соціального працівника, який безпосередньо працює з 
клієнтом, інший соціальний працівник або керівник служби, при необхідності чи на випадок 
нагальної потреби, могли отримати інформацію про сім’ю. 
 
До уваги соціальних працівників! 
Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», «Етичного кодексу спеціалістів із 
соціальної роботи України» соціальний працівник має пам’ятати, що інформація, яка міститься 
у «Справі» є конфіденційною. До «Справи» мають доступ: клієнт/и, щодо якого/яких ведеться 
соціальна робота, соціальний працівник, який надає соціальні послуги та прямі керівники 
соціального працівника. Розголосити дану інформацію соціальний працівник має право тільки 
за обставин, коли від цього залежить захист життєвих інтересів дитини чи інших членів сім’ї. 
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ФФооррммаа  №№11.. «Форма звернення/направлення та збору первинної інформації» має на меті: 
зафіксувати основну (первинну) інформацію про дитину і сім’ю та відповідь ЦСССДМ на 
звернення/направлення. 
Зазначена форма зводить важливу інформацію про дитину, а саме: місце її проживання, склад 
сім’ї, стислий опис основної проблеми;  організації/особи, які залучені до роботи з дитиною і 
сім’єю.  
Дана форма заповнюється черговим соціальним працівником ЦСССДМ та передається 
менеджеру (начальнику відділу) відповідної служби для прийняття рішення щодо подальшої 
роботи з клієнтом. Якщо звернення чи направлення стосується випадку загрози відмови матері 
(батьків) від майбутньої чи народженої дитини  соціальний працівник розпочинає роботу з 
випадком з Форми № 2-А, а потім, в залежності від ситуації, використовує інші форми карток.  

 

ФФооррммаа  №№  22.. «Форма початкової оцінки потреб дитини та її сім’ї» 
У формі початкової оцінки відображається продовження процесу систематичного збору 
інформації, який розпочато на етапі звернення/направлення та збору первинної інформації, а 
також аналіз отриманих даних. Метою початкової оцінки є прийняття рішення стосовно того, 
чи  дитина, сім’я  насправді потребують допомоги, соціального супроводу та які саме послуги 
найбільшою мірою відповідатимуть потребам певного клієнта, а також, розглядається питання 
необхідності проведення комплексної оцінки потреб дитини та сім’ї.  
 

ФФооррммаа  №№33.. «Картка контактів соціального працівника з клієнтом та його соціальним 
оточенням». 
Вже починаючи з етапу налагодження стосунків з клієнтом, а також усього періоду соціальної 
роботи з ним, соціальний працівник веде записи своїх дій стосовно клієнта та його соціального 
оточення, де фіксується: коли і з ким контактував соціальний працівник, короткий зміст 
розмови та досягнутих домовленостей.  
 

ФФооррммаа  №№  44..  «Акт обстеження житлово-побутових умов». 
Важливим документом в роботі із сім’єю та джерелом інформації про  житлово-побутові умови 
сім’ї є  «Акт обстеження житлово-побутових умов», в якому фіксується  інформація про 
кожного із членів сім’ї,  та про тих осіб, які проживають разом із сім’єю, або зареєстровані як 
такі, що проживають, дається характеристика житлово-побутових умов  проживання сім’ї, 
особлива увага приділяється оцінці умов проживання дитини (дітей),  відповідності цих умов 
нормам та потребам дитини, та її (їх) безпеці, а також з’ясовуються основні проблеми, що 
впливають на стан сім’ї, позитивні зв’язки та ресурси сім’ї. 
Акт обстеження житлово-побутових умов заповнюється комісією, визначеною дорадчим 
органом, чи службою у справах дітей. До складу комісії входить представник ЦСССДМ – 
директор чи начальник відділу (не рекомендується залучати до складу комісії соціального 
працівника, який веде випадок). . 
 
Форма № 5. «Договір про взяття сім’ї під соціальний супровід/надання соціальних послуг» 
Вже під час  первинної оцінки потреб  соціальний працівник обговорює з клієнтом необхідність 
укладання Договору про надання соціальних послуг, узгоджує мету, завдання та необхідність 
тих чи інших  дій.  
Цей документ укладається у двох примірниках один з яких зберігається у клієнта, другий – у 
«Справі сім’ї (клієнта)», і підписується клієнтом, соціальним працівником, який з ним працює та 
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директором (менеджером служби) ЦСССДМ. Такий підхід забезпечує прозорість стосунків та 
стимулює відповідальність кожної із сторін.. Ця форма є лише зразком.  Укладаючи договір, 
соціальний працівник спільно з клієнтом обговорює умови подальшої співпраці,  права й 
обов‘язки сторін, які дадуть можливість досягнути змін на краще, подолати складні життєві 
обставини. 
Договір з клієнтом укладається на певний період часу, за який планується завершити 
соціальний супровід і досягнути позитивних змін, по закінченню терміну дії договору справа 
переглядається і, при потребі, укладається новий договір.  
 

ФФооррммаа  №№  66.. «Форма комплексної оцінки потреб дитини та сім’ї» 
В основі  комплексної оцінки потреб дитини та сім’ї  лежить трикутник потреб дитини, а самі 
форми розроблені відповідно до вікових особливостей дитини, вони містять механізм 
проведення обстеження. Таким чином існує 5 форм оцінки за віковими групами (0-2р.; 3-4 р.; 5-
8 р.; 9-14 р.; 15-18 р.). Зразки форм не наведені в даному посібнику, але основні принципи 
оцінювання описані в розділі 2.2. 
Комплексна оцінка допомагає оцінити потреби дитини, здатність батьків їх задовольняти, 
самостійно справитися з існуючими проблемами. 
За допомогою комплексної оцінки соціальний працівник може  виявити сильні та слабкі 
сторони клієнта і його оточення, визначити найбільш значущих людей серед оточення, які 
можуть допомогти сім’ї, визначити ризики та їх джерела, допомогти батькам усвідомити 
потреби дитини, а головне залучити батьків як партнерів до процесу оцінки та реалізації плану 
соціального супроводу 
Форми комплексної оцінки допоможуть соціальним працівникам провести основне обстеження 
потреб клієнта способом, який дозволяє вести систематичний збір інформації, а також 
спрощує аналіз і планування найкращих дій в інтересах дитини. 
У формі містяться поради, які необхідно взяти до уваги під час проведення оцінки; вказано, де 
корисно було б застосовувати відповідні анкети чи шкали.  
Форму комплексної оцінки можна заповнити кількома способами. Наприклад, соціальний 
працівник може обговорити з дитиною, сім’єю різні питання, передбачені у підрозділах форми 
комплексної оцінки, а потім показати сім’ї вже заповнену форму. Або ж, після проведення 
попередньої роз’яснювальної роботи з батьками соціальний працівник може заповнювати 
форму разом з батьками/опікунами дитини. 
Проведення комплексної оцінки завжди має відбуватися таким чином, щоб допомогти 
батькам/опікунам, дітям та іншим членам сім’ї взяти активну участь у її процедурі. У формах 
виділяється місце, де батьки/опікуни і діти підліткового віку могли б висловити власну думку 
щодо питань, які досліджуються та здійснення оцінки загалом. 
У разі недоречності заповнення окремих підрозділів форми у розділі підсумків соціальний 
працівник вказує причину відсутності відповідної інформації.  
У своїх записах під час заповнення форми соціальний працівник має роботи акцент, яка саме 
допомога і підтримка потрібна дитині й сім’ї, і які організації найкращим чином нададуть цю 
допомогу. Для цього, можливо, необхідно буде провести детальніше дослідження окремих 
аспектів розвитку дитини застосувавши допоміжні анкети та шкали, а в разі потреби залучити 
для додаткових обстежень відповідних спеціалістів. 
Тобто передбачається, що інші зацікавлені організації також будуть залучені до процесу 
комплексної оцінки. Проте, варто нагадати, що перед тим, як контактувати з іншими 
організаціями необхідно отримати дозвіл батьків, за винятком випадків, коли дитині загрожує 
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небезпека. Водночас необхідно отримати дозвіл від організацій, щоб мати змогу ділитися 
їхньою інформацією з сім’єю.  
Зібрана інформація використовується для вивчення потреб клієнта, визначення цілей і 
складання планів щодо подальших дій в кожному окремому випадку. 
Таким чином, з дитиною, сім’єю у ході комплексної оцінки, можуть працювати декілька 
організацій, закладів, фахівців. Однак відповідальність за проведення комплексної оцінки та 
заповнення її форми лежить на соціальному працівникові. 
 

ФФооррммаа  77.. «План спільних дій». 
Спільне планування з клієнтом дій у наданні соціальних послуг є одним із основних принципів 
в соціальній роботі.  
План складається на основі проблем та потреб виявлених в ході проведення комплексної 
оцінки потреб дитини та сім‘ї після підписання Договору про надання соціальних послуг. Всі 
заплановані дії/соціальні послуги мають бути: здійсненними, зрозумілими, чіткими, відповідати 
можливостям клієнта та його потребам, а також написані зрозумілою для нього мовою. 
Необхідно також враховувати вплив соціального оточення клієнта та чітко визначати дії для 
кожної із сторін (як соціального працівника, який надає чи забезпечує надання соціальних 
послуг, так і клієнта, його позитивного оточення. Крім соціального працівника та клієнта до 
складання плану можуть бути залучені й представники інших установ та організацій, які 
можуть надати послуги клієнту для забезпечення тих чи інших потреб дитини, сім’ї. 
Обов’язково необхідно вказувати також термін їх виконання та результат, який очікується 
отримати.  
 

ФФооррммаа  №№  88.. «Картка обліку матеріальної допомоги». 
В більшості випадків для розв’язання соціальних проблем сім’я, потребує певної матеріальної, 
фінансової чи гуманітарної допомоги. Соціальний працівник спільно з клієнтом, визначають на 
вирішення якої саме проблеми слід сконцентрувати увагу і які ресурси для цього необхідні. 
Соціальний працівник обговорює ці пропозиції на командній зустрічі та визначає вид, розмір, 
джерела допомоги (надавачем може бути як ЦСССДМ так і інші суб‘єкти соціальної роботи з 
сім‘ями). Усі види наданої допомоги (фінансової, матеріальної, гуманітарної), незалежно від 
джерела, фіксуються у формі № 8. 
 
До уваги соціальних працівників! 
При наданні фінансової допомоги ЦСССДМ обов’язково мають бути такі документи: 

 заява клієнта на фінансову допомогу; 
 відповідні підтверджуючі документи, які вказують на необхідність її отримання; 
 протокол командної зустрічі на якій розглядалось дане питання; 
 наказ директора центру про надання фінансової допомоги; 
 акт прийому-передачі коштів чи матеріальних цінностей; 
 підтверджуючі документи про цільове використання коштів. 
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ФФооррммаа  №№  99.. «Висновок соціального працівника щодо результатів справи». 
Якщо обов’язки соціального працівника, передбачені Договором, виконані та клієнт, його сім’я 
подолали складні життєві обставини, починається етап підготовки сім‘ї ( клієнта) до 
завершення роботи. 
Питання про завершення стосунків із сім’єю обговорюється на командній зустрічі на якій і 
приймається рішення щодо припинення стосунків з родиною чи необхідність їх продовження. 
Соціальний працівник спільно з сім‘єю і іншими суб‘єктами соціального супроводу 
переглядають план супроводу, відзначають позитивні зміни та формують рекомендації щодо 
подальших дій для сім‘ї. 
 
До уваги соціальних працівників! 
Справа сім‘ї (клієнта) може завершуватися формою № 9, і передати її копію сім‘ї, але при 
потребі, соціальний працівник може використати форму № 10, яка призначена спеціально для 
сім‘ї і деталізує рекомендації щодо її подальших дій.  У формі № 10 вказується, для кого саме 
з членів сім‘ї призначена та чи інша рекомендація, при цьому деякі з них можуть стосуватися 
не лише дорослих, але й дітей. 
Форма рекомендацій (№10) повторює структуру трикутника потреб, але це не означає що на 
кожну з потреб, здатностей батьків, факторів сім‘ї та середовища повинні бути рекомендації. 
Соціальний працівник виписує лише ті з них, які є актуальними для сім‘ї. Важливим аспектом 
рекомендацій – є відзначення позитивних змін та досягнень сім‘ї. Визначення та підкреслення 
цих змін може стати хорошим стимулом для сім‘ї розвиватися в подальшому. 
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ДДооддааттоокк  3333  
 

ООППИИСС   ЖЖИИТТТТЄЄВВИИХХ   ССИИТТУУААЦЦІІЙЙ   

 
ССииттууааццііяя  ІІ..  
 
Мати-вихованка інтернатного закладу, живе окремо від своєї матері. Старшу доньку у неї 
відібрали відразу після народження, тому що не було де жити. Народилася друга дитина, з 
якою жінка повинна була б уже впоратися. Молода жінка належить до категорії матерів-
одиначок, у неї немає прибутку (не вистачає дитячого харчування, бракує дитячого одягу). 
Мешкає у сільській місцевості, до найближчої крамниці 4-5 км. Дитина народилася передчасно, 
її вік - три місяці. Дитина дуже часто хворіє, на її тілі є сліди укусів бліх, хоча мати вважає, що в 
дитини алергія. Коло спілкування у матері відсутнє. Представник служби у справах дітей 
впевнений, що й цю дитину треба вилучати, тому що мати не зуміє її виростити. 
 
ССииттууааццііяя  ІІІІ..  
  
У сім’ї з дитиною-інвалідом, за якою доглядала мати, батько ніколи не відчував додаткового 
клопоту, пов’язаного з такою дитиною. Їхні стосунки розвивалися нормально.  
Несподівано помирає мати. Батько з горя, яке звалилось на нього та через несподівані 
труднощі, починає пити. Рідні розуміють, що батько не може самостійно впоратися із 
ситуацією. Вони звернулися по допомогу до соціальної служби. 
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ЛЛЕЕГГЕЕННДДАА   ППРРОО   ММААЛЛЕЕННЬЬККЕЕ   ЗЗЕЕЛЛЕЕННЕЕ   ЖЖААББЕЕННЯЯТТККОО   

 
 Далеко-далеко, в темному зеленому лісі, жили собі на болоті жаби. Кожного дня 
займались вони одноманітними розвагами: кумкали, плигали, плавали. 
 Засумували жабенята, невесело їм, нецікаво. І, якраз саме в цей час в болото звалилась 
велика стара сосна. 
 Жабенята дивились - дивились на неї та й подумали: «Чому б нам не порозважатись? 
Чому б не полізти вверх на суху звалену деревину і не подивитись зверху не все величезне 
болото і що ж там цікавого відбувається. 
 Зібралось їх таких сміливих – жабеняток 15.  
 Всі їм говорять: «Ви такі маленькі, куди ж ви лізете? Це ж так високо! Це вам не під 
силу!» 
 Але жабенята, нікого не слухаючись, полізли вверх до своєї мети. 
 Жабенятка маленькі, а деревина велика і висока. Лізуть-лізуть і тут хтось знизу їм 
викрикує: «Повертайтесь – ви все одно не долізете!» П’ятеро жабеняток послухалися і впали 
назад у воду, в болото. 
 Їх друзі лізуть все вище і вище. «Вам це не потрібно. Це марна трата часу!» - почулось 
знизу. Ще троє жабеняток, почувши це, впали в болото. А самі стійкі лізуть далі по деревині 
вверх. Гурт, який зібрався знизу, кричить їм знову: «Повертайтесь, тут краще. Все одно ви 
нічого цим не докажете!» Ще п’ятеро жабеняток не витримали натиску і впали назад в болото. 
 А їх друзі з останніх сил продовжували підкоряти висоту. 
 «Ви все одно не долізете! Повертайтесь, тут краще і безпечніше», - знову чулись голоси 
знизу. Ще одне жабеня не витримало і стрибнуло у воду. 
 Лише одне маленьке зелене жабеня, не дивлячись на всі вигуки, продовжувало свій 
шлях по великій старій деревині вверх. Лізло воно довго, багато ще було вигуків. Але довго 
чеканний момент настав і жабеня долізло до вершини старої зваленої сосни. Воно зупинилось і 
з радістю подивилось на величезний натовп жаб, який за цей час зібрався знизу на болоті. 
 Всі з захватом дивились на маленьке зелене жабеня, яке сиділо на вершині поваленого 
дерева і викрикували: «Молодець! Ти найкращий! Ти все таки доліз!» 
 І лише одна стара велика жаба запитала: «Ти найменше було серед всіх. Як же тобі 
вдалось все це витримати і долізти до фінішу?» 
 Жабенятко дивилось своїми маленькими оченятами і мовчало – бо воно було глухе… 
 Ото ж, любі наші, коли в нас є мета, ми повинні йти до неї, незважаючи ні на що,  і нікого 
не слухаючи.  
 Ми сильні і обов’язково досягнемо своєї поставленої мети. 
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