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Зміни, які відбуваються у сучасному суспільс-тві, призводять до виникнення нових потреб у багатьох галузях життя, що ставить цілу низку завдань, які доводиться вирішувати на новому рівні. Зокрема це стосується й організації профе-сійної соціальної роботи як цілісної системи, яка б забезпечувала економічну, соціальну і психо-логічну безпеку суспільства та тих його членів, які найбільше її потребують.  Незважаючи на те, що у багатьох країнах соці-альна робота вже досить давно стала окремим типом професійної діяльності, дотепер не існує згоди щодо теоретичних підходів та критеріїв оцінки соціальної роботи, системи відбору сту-дентів та методологічних принципів підготовки майбутніх фахівців у цій галузі. Тому у літерату-рі часто по-різному тлумачиться сутність соціа-льної роботи, проте більшість дослідників підк-реслює, що соціальна робота, як й інші гуманіта-рні професії, повинна орієнтуватися на загаль-нолюдські цінності та виконувати посередниць-

кі функції між державою та громадянами, індиві-дуалізуючи при цьому соціальну політику та узгоджуючи її з економічною [4;5; 8].  Ознайомлення з досвідом соціальної роботи та підготовки фахівців для цієї галузі у навчаль-них закладах України та інших країн показало, що освіта майбутніх соціальних працівників пе-редбачає поглиблене вивчення соціального пра-ва, теорій, методів та технологій соціальної ро-боти в установах та закладах соціального захис-ту, соціально-психологічних характеристик ос-новних груп, які є клієнтами соціальних служб, та особливостей спілкування з визначеними ка-тегоріями клієнтів, основ соціальної педагогіки, валеології, медичних знань тощо [2, 6, 7]. При цьому звертають на себе увагу більш персоніфі-кований підхід до роботи з клієнтами, який є притаманним для закордонних соціальних пра-цівників, на відміну від вітчизняних. Тому при-роднім стає висновок про необхідність розши-рення кола предметів, за допомогою яких студе-
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нти вчаться осмислено підходити до вирішення проблеми «людина-середовище», до розуміння взаємозв’язків біологічних, соціальних, психоло-гічних, культурних систем суспільства, їхнього впливу на поведінку людини і навпаки – пове-дінки людини на них.  
Метою цієї статті є аналіз основних напрям-ків забезпечення психологічними знаннями майбутніх фахівців з соціальної роботи, доведен-ня необхідності засвоєння ними певного блоку дисциплін, а також необхідності подальшого систематизування й більш докладного ураху-вання у практичній діяльності основних психо-логічних особливостей соціальної роботи з різ-ними категоріями населення та різними соці-альними проблемами, що є невід’ємною складо-вою частиною підготовки майбутніх соціальних працівників.  У сучасній науці склалося розуміння соціаль-ної роботи як професійної діяльності, де невід’-ємною частиною загальної професійної компе-тентності є психологічна відповідність соціаль-ного працівника, що визначається прагненням допомогти людині чи групі людей, забезпечити їх існування та соціальну взаємодію, підтримати почуття власної гідності людини, розвивати її особистісну та соціальну відповідальність. Пси-хологічна компетентність, у свою чергу, припус-кає можливості розуміти та брати до уваги у по-всякденній практичній діяльності психічні та особистісні особливості людини, умови її життє-діяльності й спілкування, а також можливості використовування відповідних знань та вмінь для діагностики, психологічної корекції та всебі-чної допомоги різним категоріям населення, що потребують цієї допомоги. Психологічна компе-тентність соціального працівника є неможли-вою за відсутності сформованої рефлексивної позиції щодо особистісних можливостей, яка дозволяє визначити межі своїх знань та вмінь у конкретних ситуаціях, тому органічною та обо-в’язковою складовою психологічної компетенції соціального працівника є адекватна самодіагно-стика – усвідомлення себе як особистості, своїх можливостей, засобів взаємодії та допомоги у різних ситуаціях, що виникають у соціальній роботі.  Відтак, зрозумілою є необхідність великої кількості суто психологічних дисциплін у струк-турі підготовки фахівця з соціальної роботи. Їх вивчення, з одного боку, допомагає майбутнім соціальним працівникам засвоювати систему фундаментальних понять психологічної науки, важливих для становлення їх професійної діяль-

ності, знайомитися з методами психодіагности-ки особистості, розширюючи можливості самопі-знання, з іншого, − є базою для вивчення дисци-плін, пов’язаних із засвоєнням теорії та техноло-гії соціальної роботи.  Спираючись на досвід вищих навчальних за-кладів, які здійснюють підготовку фахівців у цій галузі, слід зазначити, що забезпечення психоло-гічними знаннями майбутнього соціального працівника складається з двох напрямків або двох етапів. По-перше, це комплекс дисциплін з основ загальної та соціальної психології, спря-мований на засвоєння студентами нових знань та вмінь і формування необхідних навичок. По-друге, сукупність різноманітних дисциплін, що озброюють психологічними знаннями майбут-нього соціального працівника та забезпечують засвоєння психологічних основ соціальної робо-ти, вивчення котрих, у свою чергу, дає змогу сту-дентам познайомитися з тим, яким чином здобу-ті ними на першому етапі знання можуть бути використані на практиці для адекватного розу-міння тих суб’єктів професійної взаємодії, які найчастіше стають клієнтами соціального пра-цівника. Так, вивчення у межах цього напрямку психологічних особливостей різних вікових пе-ріодів розвитку та їх урахування у соціальній роботі з відповідними віковими групами дозво-ляє привнести знання, здобуті у руслі вікової психології, у професійну свідомість майбутнього фахівця, завжди пам’ятати і брати до уваги той факт, що людина протягом усього життя змінює не тільки біологічну форму, а й внутрішній зміст, тому кожному віку притаманні свої цілі та завдання, свої основні суперечності, своя провід-на діяльність, засоби спілкування та самопізнан-ня, які призводять до розвитку психіки через відповідні новоутворення. При цьому особливу увагу необхідно приділяти знанням студентів про типи психічного дезонтоґенезу та методи соціальної роботи з цією категорією клієнтів.  Вивчення психологічних особливостей соці-альної роботи з різними категоріями населення зумовлене необхідністю знайомства майбутньо-го соціального працівника з психологічними характеристиками різних груп населення, які пот-ребують надання їм соціальної допомоги, та особ-ливостями методів цієї допомоги. До таких груп відносяться насамперед хронічні хворі, інваліди та їх сім’ї, літні та самотні громадяни, жертви жо-рстокості та насильства, безробітні, учасники та жертви військових конфліктів, постраждалі від техногенних катастроф, особи, що перебувають у посттравматичних стресових станах тощо. Окре-
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мо розглядаються психологічні особливості про-блемних сімей, категорій населення, що відно-сяться до «груп ризику» (особи з адиктивно-залежною та девіантною поведінкою, особи, що повернулися з місць позбавлення волі тощо), та специфіка соціальної роботи з ними. Крім того, необхідним є сформувати уявлення про основи етнопсихології, психологічні особливості соціа-льної роботи з різними етнічними групами та попередження етнопсихологічних конфліктів.  Відомо, що однією з найбільш чисельних ка-тегорій населення, яка потребує особливої соціа-льної допомоги, є хронічно хворі, інваліди та члени їх сімей. У рамках вивчення соціально-психологічних проблем роботи з цією соціаль-ною групою обов’язковим є розуміння змісту поняття «інвалід», основних психологічних осо-бливостей клієнтів з обмеженими можливостя-ми залежно від віку, якісних характеристик та ступеня вад. Важливим є знання принципів ство-рення психологічних умов для індивідуального розвитку дітей-інвалідів, реалізації їх творчих, інтелектуальних та виробничих можливостей з урахуванням труднощів сімей, які мають на сво-єму піклуванні інвалідів, та надання соціально-психологічної допомоги таким сім’ям. При цьому слід брати до уваги, що саме особливості психо-логічних змін при різних хронічних захворюван-нях (порушення в емоційно-вольовій сфері, змі-ни самооцінки, ставлення до себе та й узагалі поведінки), роль психологічного фактору у ви-никненні та перебігу хвороби та особливості характеру внутрішньо-сімейних стосунків та «сімейних правил» у ставленні до хворого є підс-тавою для формування адекватної системи ме-дико-соціальної та психосоціальної допомоги.  Проблема збереження психічного та соматич-ного здоров’я у самотніх людей похилого віку стає все більш актуальною у сучасному суспільс-тві, тому що актуальною є тенденція до збіль-шення тривалості життя та загальної кількості людей цієї вікової категорії. У зв’язку з цим про-ведення ефективної психокорекційної та консу-льтативної роботи у цій групі можливе тільки з використанням знань з психофізіології старіння, ролі та значення соматичних захворювань, пору-шення життєвих стереотипів та зміни ієрархії мотивів і цінностей, особливостей внутрішньо-сімейних проблем та міжособистісного спілку-вання у цьому віці, що потребує консолідації зу-силь фахівців багатьох галузей.  Іншою демографічною особливістю сучасного суспільства є велика кількість функціонально-неспроможних сімей з одним чи кількома факто-

рами ризику (соціально-демографічними, меди-ко-соціальними, соціально-психологічними, пси-холого-педагогічними), які з різних причин не мають змоги адекватно виховувати дітей [1]. Психологічні чинники ранніх шлюбів, соціально-економічні проблеми юного материнства та мо-жливі шляхи їх вирішення, підготовка молоді до сімейного життя, причини та профілактика вну-трішньо-сімейних конфліктів, порушення под-ружніх та дитячо-батьківських стосунків, про-яви жорстокості та насильства у сім’ї, соціально-психологічна підтримка дітей та подружжя, що розлучаються, виховання дітей у повторних шлюбах – ось далеко не повний перелік соціаль-них проблем, які повинні постійно знаходитися у полі зору соціального працівника. Наведені ситуації вимагають дбайливої і тривалої психо-соціальної підтримки та корекційної роботи, проведення якої є неможливим за відсутності відповідних знань.  Ще однією характерною ознакою сьогодення, на жаль, є достатньо велика кількість дітей-сиріт, дітей, що залишилися без піклування ба-тьків, та жертв так званого соціального сирітст-ва [1]. Зараз великий обсяг соціальної роботи зосереджений саме на цій категорії, тому необ-хідною частиною професійної підготовки май-бутнього соціального працівника, безперечно, є знайомство з характеристикою відповідної ме-режі державних установ: дитячих будинків, шкіл-інтернатів, соціальних притулків, а також знан-ня психологічних особливостей дітей, що в них виховуються, проблем запобігання девіації пси-хічного розвитку дітей-сиріт, шляхів їх психоло-гічної реабілітації, соціальної адаптації, соціаль-но-психологічної та психолого-педагогічної під-тримки. Слід зазначити, що окрему проблему становлять психологічні умови добору осіб для усиновлення та опікунства, психокорекційна та реабілітаційна робота у створених сім’ях.  Психосоціальна робота з приводу профілак-тики та корекції девіантної поведінки у непов-нолітніх безперечно повинна базуватися на гли-бокому знанні особливостей підліткової деза-даптації, психологічних особливостей особисто-сті підлітків з труднощами виховання, системно-го аналізу ґенези девіантної поведінки як підс-тави для застосування адекватних психолого-медико-педагогічних, соціальних профілактич-них та корекційних заходів, а також вибору шля-хів взаємодії педагогів, психологів, соціальних працівників з метою надання профілактичної допомоги дітям та сім’ям «групи ризику» [6; 8]. Особливою проблемою є формування нової аде-
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кватної соціальної інфраструктури, яка б вико-нувала профілактичні та реабілітаційно-корек-ційні функції (соціальні притулки, реабілітацій-ні центри, психолого-медико-педагогічні кон-сультації тощо), педагогічне забезпечення їх ді-яльності та перехід від каральної до охоронно-захисної превенції девіантної поведінки непов-нолітніх.  Життя сучасної людини постійної постійно супроводжується різними стресогенними ситуа-ціями, більшість з яких, на щастя, людина може долати більш-менш ефективно сама. Проте існує ціла низка стресових ситуацій (фізичне, сексу-альне, психологічне насильство, техногенні та екологічні катастрофи, участь у військових кон-фліктах, втрата близьких, внутрішньо-сімейні та шкільні стреси тощо), які призводять до постт-равматичних стресових станів та реакцій різної ґенези, негайних та віддалених наслідків, з яки-ми за наявності певних особистісних властивос-тей людина не може впоратися самостійно. Тому дуже актуальним та важливим є розробка, ство-рення та впровадження у практичну діяльність соціального працівника на підставі відповідних знань про психофізіологію стресу, його причин та наслідків, індивідуальних та групових мето-дів реабілітації, самостійної допомоги, корекції посттравматичних стресових розладів у сім’ї, принципів особливостей спілкування з дітьми у цьому стані та консультування їх батьків. Не менш важливим є надання профілактичної допо-моги у «групах ризику» при виникненні посттра-вматичних стресових станів різного ґенезу.  Безперечним є той факт, що етнічна належ-ність – це невід’ємна ознака кожної людини; ет-нічна ідентифікація та етнічна самосвідомість великою мірою впливають на особистісну іден-тифікацію та самосвідомість, тому ефективна соціальна робота з різними етнічними групами населення стає неможливою без загальних знань про стадії формування етнічної самоіден-тифікації та етноцентризм як властивість етніч-ної самосвідомості, а також урахування цілої ни-зки психологічних особливостей різних етніч-них груп, насамперед психологічних аспектів статевої диференціації у різних етнічних культу-рах, сегрегації хлопчиків та дівчаток у різних соціальних ролях; особливостей батьківства як соціокультурного феномену та сімейного вихо-вання у різних етнокультурах. Бурхливий розви-ток зв’язків у сучасному світі, великі темпи міг-рації, змішування етносів роблять дуже актуаль-ним, навіть життєво необхідним для будь-якої людини, а для соціального працівника особливо, 

знання психологічних властивостей, пов’язаних з етнічною належністю учасників комунікації, а саме етикету та мовних норм, специфіки невер-бальних комунікацій, існування етнічних стерео-типів соціальної перцепції тощо. Урахування всіх цих аспектів сприяє ефективній міжетнічній вза-ємодії, боротьбі з етнічними стереотипами та забобонами, запобіганню міжетнічних конфлік-тів та формуванню міжетнічної толерантності.  Ще однією категорією осіб та груп населення, що виступають клієнтами соціальної роботи, є біженці та переселенці, тому знання стану та причин вимушеної міграції, соціально-психоло-гічних особливостей цих груп населення, психо-логічних чинників та труднощів їх пристосову-вання до нових умов життя, дозволяють створю-вати та впроваджувати ефективні системи соціа-льно-психологічної допомоги та підтримки з метою їх всебічної подальшої адаптації. Окре-мою проблемою, яка визначає ще одну катего-рію населення, як потенційних клієнтів соціаль-них працівників, є бездомні. Бродяжництво як проблема, як спосіб життя, соціально-психоло-гічний портрет цього феномену (сімейний стан, освіта, спеціальність, шлях та причини, що приз-вели до бродяжництва, рівень соціальних пот-реб) – урахування всіх цих обставин є необхід-ним для розробки та втілення у практику соціа-льної роботи спільно з державою принципів со-ціально-психологічної реабілітації цієї категорії населення. Особливою проблемою стає поши-рення цього явища серед дітей та підлітків. Ви-вчення причин, мотивів та особливостей дитя-чого бродяжництва є підставою для надання соціально-педагогічної та психолого-педагогіч-ної допомоги цій категорії дітей у межах спеціа-лізованих закладів.  Досліджуючи процеси формування особисто-сті соціального працівника, більшість зарубіж-них і вітчизняних учених вважають, що, незале-жно від того, де та у якому напрямку буде прово-дитися соціальна робота, соціальний працівник повинен уміти чітко визначати сутність соціаль-но-психологічних проблем клієнтів, опрацьову-вати відповідний план дій, забезпечувати прак-тичну реалізацію плану та давати правильну оцінку результатам виконаної роботи. Тобто неабиякого значення при підготовці соціальних працівників, як представників професії групи «людина-людина», набуває формування практи-чної складової їх професійної компетентності.  Дійсно, специфіка підготовки фахівців з соці-альної роботи вимагає формування ґрунтовних практичних навичок та розуміння студентами 
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того факту, що діяльність соціального працівни-ка полягає не у роботі з документацією, норма-тивними інструкціям та положеннями, а в орієн-тації цієї професії на роботу з людьми. Тому в основі професійної підготовки спеціаліста з соці-альної роботи лежить не тільки виконавча та інструментальна підготовка, що містить форму-вання знань, умінь та навичок в освітніх закла-дах, а й психологічна готовність – засвоєння майбутньої ролі соціального працівника у систе-мі трудової діяльності. При цьому не викликає сумнівів, що саме психолого-адаптивна підгото-вка є найбільш складною, оскільки вона відпові-дає за формування цілісної системи соціально-психологічних здібностей (когнітивних, перцеп-тивних, мотиваційних тощо), соціально-психо-логічних властивостей (соціальна активність, відповідальність тощо) та навичок (комуніка-тивних, інтерактивних тощо). Одним з найбільш гострих питань підготовки соціальних працівни-ків є проблема добору кадрів та оцінювання рів-ня професіоналізму фахівців. На шляху вирішен-ня цього питання обов’язковим є урахування особистісних властивостей майбутнього соціа-льного працівника, а також дотримання низки етичних норм, які є необхідними у наданні про-фесійної допомоги у кожній конкретній ситуації.  Оскільки сьогодні необхідною передумовою практичної діяльності соціального працівника для вирішення проблем клієнтів є засвоєння різноманітних знань та вмінь, процес підготовки соціальних працівників слід організовувати так, щоб дати майбутнім фахівцям загальні знання та вміння на рівні вищої школи, які потім могли б удосконалюватися у процесі безперервної осві-ти та практичної діяльності. Соціальний праців-ник у своїй професійній діяльності може викону-вати різні соціальні ролі: захисника інтересів клієнтів, педагога, посередника, організатора, медичного працівника, консультанта-адміністра-тора, експерта з питань економіки, соціальної політики та захисту тощо.  Консультування посідає важливе місце у соці-альній роботі, тому дуже актуальним та одним з найбільш гострих питань є проблема оцінюван-ня рівня професіоналізму фахівців цієї галузі. На шляху вирішення цієї проблеми необхідним є дотримання етичних правил діяльності соціаль-ного працівника та побудова навчання майбут-ніх фахівців відповідно до цих норм з метою їх засвоєння та обов’язкового використання у про-фесійній діяльності. Не менш важливим стає й визначення особистісних якостей, що повинні бути притаманні соціальному працівникові для 

ефективної консультативної та реабілітаційної роботи, а також використання цих знань у проф-орієнтаційній роботі та з метою виховання цих властивостей у студентів як майбутніх соціаль-них працівників.  Усе більше фахівців, що займаються теорією та практикою консультаційної і корекційної ро-боти, приходять до висновку, що якість міжосо-бистісних стосунків між клієнтом та соціальним чинником є більш важливим фактором, ніж те, якої саме філософії, яких методів чи технік до-тримується останній. Тому безперечним та зро-зумілим стає той факт, що для ефективної робо-ти соціальний працівник повинен не тільки во-лодіти певною сукупністю знань та вмінь, а й бути носієм відповідних властивостей для цієї роботи [3; 7]. Він повинен дотримуватися низки етичних норм та правил, що ґрунтуються на за-гальнолюдських цінностях та індивідуальному професійному досвіді і сприяють нормальному функціонуванню індивідів груп, які потребують соціальної допомоги, а також забезпечують та захист обох сторін. Дотримання етичних норм є індивідуальною відповідальністю кожного, по-чинаючи з моменту свідомого вибору майбут-ньої професії.  У зв’язку з вищевикладеним висновуємо,що проблема оптимізації підготовки фахівців у сфе-рі соціальної роботи з метою підвищення ефек-тивності та результативності є дуже актуаль-ним, складним та багатоплановим завданням, що потребує інтегрованого підходу з залучен-ням фахівців багатьох галузей науки та освіти, оскільки у процесі своєї щоденної практичної роботи соціальний працівник зустрічається з різними категоріями населення, тобто до сфери його діяльності потрапляють складні та різно-манітні соціальні проблеми, розв’язання яких потребує досить глибоких знань у відповідних напрямках, які є підґрунтям адекватної соціаль-ної роботи з різними категоріями населення .  
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СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 
 В статье анализируются основные направления обеспечения психологическими знаниями будущих спе-

циалистов социальной работы. Показана необходимость изучения основ общей и социальной психологии, а 
также необходимость систематизации и изучения основных психологических особенностей социальной 
работы с разными категориями населения и разными социальными проблемами, являющихся неотъемле-
мой составной частью подготовки будущих социальных работников. Рассматривается проблема профес-
сионального соответствия социальных работников и необходимости соблюдения этических норм в соци-
альной работе.  
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РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД  
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ  

У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ 
У статті висвітлено методологічні засади психофізіологічних досліджень в Україні у другій полови-

ні ХІХ століття.  
Ключові  слова :  психофізіологія, психологія, методологічні засади, експериментальна фізіологія, 

історія науки, психічні явища.  Висвітлювана тематика є невід’ємною части-ною реконструкції загальної картини історії за-родження та розвитку психофізіологічного знання в Україні, зокрема з’ясування соціальних та наукових передумов його становлення, що формувалися протягом другої половини ХІХ сто-ліття.  Створення методологічного фундаменту роз-витку психофізіології в Україні у ХІХ ст. мало ряд цікавих особливостей, розкриття яких сприяти-ме формуванню повноцінного бачення загаль-ного процесу розвитку вітчизняної психофізіо-логії.  

Проблема реконструкції історії психофізіоло-гії в Україні є вкрай мало досліджуваною. Поста-новка самої проблеми, а також вивчення питань зародження психофізіологічного знання у вітчи-зняних університетах ХІХ ст. відображено в ав-торських публікаціях 2007–2013 років [1–4]. Ас-пект створення загальної картини формування методологічних засад психофізіологічного знан-ня в Україні у ХІХ ст. не брався до уваги жодним з дослідників.  Світовий контекст розвитку психофізіологіч-ної проблеми, яка знаходиться в основі окресле-ної у статті проблематики, вперше фундамен-


