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МЕТОДИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ,  
ЯКІ ЗАЗНАЛИ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї 

 

Як відомо, Україна сьогодні переживає часи політичної й 
економічної нестабільності. Та поряд з цим, вона велика незалежна 
європейська країна, що розвивається. Тому в нашій державі актуальним 
являється проблема розвитку принципів гуманних міжособистісних 
відносин. Та, нажаль, в сучасному суспільстві нас всюди застає 
насильство. Ним активно «пригощає» телебачення, сучасні літературні 
опуси рідко обходяться без принизливих і жорстоких сцен, ми самі часто 
стаємо свідками, а то й учасниками хамської поведінки на вулиці. Хвиля 
насильства не минає ні мегаполіси, ні забуті Богом провінційні куточки. 
Та що найстрашніше, навіть в сім’ї людина тепер не може знайти 
захисту, бо найпоширенішим стає домашнє насильство. Більш ніж 
мільйон виїздів на рік здійснюють працівники міліції в сім’ї, що 
стикаються з насильством, для встановлення правопорядку. Батьки б’ють 
та знущаються над власними дітьми.  

Науковці, психологи, соціальні педагоги і працівники, юристи 
звертаються до теми насильства. Актуальними являються теорії 
ненасильства М. Ганді, Г. Сковороди, Л. Толстого та ін., котрі 
орієнтовані на розвиток кращих людських якостей. Ідеї ненасильства 
відображались в педагогічній практиці Ш. Амонашвілі, Є. Ільїна, 
А. Макаренка, В. Шаталова та ін. До сучасних дослідників, які 
займаються попередженням насильства над дітьми можна віднести: 
Т. Алєксєєнко, О. Безпалько, З. Білоусову, В. Бондаровську, 
Г. Голованову, І. Звєрєву, Н. Максимову, А. Мудрика, Л. Коваль, 
Т. Сафонова, С. Хлебік, О. Черепанову та ін. Умови ефективного 
вирішення проблеми попередження насильства дітей у сім’ї розробляли 
Н. Асанова, Д. Доммінней, В. Колков, Е. Цимбал, І. Кон, В. Нагаєв, 
О. Романова, Н. Курасова та ін. 
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Аналіз досліджень дозволяє стверджувати, що окремі аспекти 
проблеми насильства над дітьми достатньо розроблено, проте бракує 
праць, в яких розкрита соціально-педагогічна робота з дітьми, які зазнали 
насильства у сім’ї. Тому, метою нашої статті є: розкрити методи 
соціально-педагогічної роботи з дітьми, які зазнали насильства у сім’ї. 

Під поняттям «метод» розуміють шлях, спосіб пізнавальної, 
практичної діяльності людей. Метод розглядають як сукупність підходів, 
прийомів, операцій практичного чи теоретичного засвоєння дійсності. 
Нині під методом розуміють найкоротший шлях досягнення 
оптимальних результатів, що відповідають поставленим цілям. 

Метод у соціально-педагогічній роботі виконує подвійну роль, 
оскільки він виступає як спосіб, шлях пізнання і застосування знань, що 
вироблені в науках про життєдіяльність людини і в соціальній практиці, а 
з іншого боку – як конкретна дія, що сприяє якісній зміні існуючого 
об’єкту (суб’єкту). З цим підходом І. Зайнишева перегукується 
визначення «метод соціально-педагогічної роботи», що запропонован 
вченими М. Ромм та Т. Ромм. Вони розглядають метод як спосіб 
раціонального дослідження і перетворення дійсності, найкоротший шлях 
досягнення мети [1]. 

Ґрунтуючись на цих підходах, будемо під методом соціально-

педагогічної роботи розуміти спосіб організації соціально-педагогічної 
роботи, що призводить до досягнення оптимального результату і 
забезпечує позитивні зрушення в розвитку об’єкту (суб’єкту соціально-

педагогічної діяльності. 
Розглянемо основні методи соціально-педагогічної роботи з дітьми, 

які зазнали насильства в сім’ї. 
Написання сценарію розв’язання проблем – дія, яку виконує клієнт 

за завданням соціального педагога після усвідомлення проблеми. 
Сценарій передбачає поділ опису на доцільні дії, слова, які їх 
супроводжують і відповідають діям, невербальні засоби спілкування, які 
відповідають діям і словам у зазначених обставинах. Стратегію і тактику 
власних дій клієнт визначає з консультантом [1]. 

Метод вибуху. Метод передбачає доведення до межі конфлікту 
особистості з колективом (у нашому випадку – з сім’єю). При цьому 
чітко ставиться альтернатива: стати об’єктом критики колективу та 
залишити його, чи змінити себе, завоювати повагу, авторитет. При 
несподіваному збігу обставин особистість опиняється перед 
конфліктною ситуацією, перед нею постає питання: як бути далі? Як 
наслідок – незадоволення собою, відраза до попереднього способу життя, 
антипатія до своїх недоліків та прагнення змінитися на краще. Щодо 
сім’ї цей метод можна застосовувати лише в міцній родині й до дорослих 
членів, у крайньому разі – дуже рідко, виходячи з обставин, але разом з 
іншими методами впливу. Прийомами створення ситуації вибуху є 
доведення до абсурду негативної лінії поведінки дорослого та нагнітання 
негативних переживань до межі. Оскільки даний метод тільки руйнує 
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негативні якості та поведінку, після його застосування необхідним стає 
використання інших методів формування свідомості та поведінки [2]. 

Метод перенавчання. Спрямований на ліквідацію поганих звичок, 
на відучування від поганих дій та привчання до позитивних звичок. 
Відучування здійснюється через заборону та контроль за діями. Не 
можна нав’язувати свою думку як найвірнішу, постійно вказувати на 
один і той же недолік. Це може викликати протилежну реакцію або 
нервовий зрив. Не можна також вимагати миттєвої відмови від поганої 
звички. Необхідно створити чіткий режим, демонструвати позитивні 
приклади, давати поради щодо поведінки у конкретних ситуаціях. 
Привчання вимагає послідовності та систематичності дій, дисципліни та 
самодисципліни. 

Метод реконструкції. «Реконструкція» означає відбудову усього 
цінного, позитивного в характері та поведінці. Виправлення особистості 
можливе лише на основі віри в позитивне у вихованця. Треба знайти 
«точку опори» в душі вихованця, яка стане вихідним пунктом у 
перевихованні. Позитивні якості інтенсивно підтримуються, а негативні 
– критикуються. Етапами «реконструкції» є: вивчення особистості члена 
сім’ї, самої сім’ї з метою визначення перспектив майбутнього розвитку; 
актуалізація та поновлення позитивних якостей, що досі не були 
потрібними (створення виховних ситуацій, вправ тощо); формування тих 
позитивних якостей, які швидко та легко поєднуються з провідними 
позитивними якостями; подолання опору педагогічному впливові 
членами сім’ї, створення режиму, організація середовища та 
життєдіяльності вихованця таким чином, щоб не залишилося часу в 
нього на погані вчинки [3]. 

Приклад – це показ дій інших людей у подібних обставинах. Він 
може бути словесним, відтворюватися за допомогою аудіо- та 
відеозаписів, але при цьому обов’язково супроводжується описом 
ситуації, якостей людини, її особистісних ресурсів і можливостей тощо. 
Використання прикладів людей, що «зробили себе самі», зберегли сім’ю, 
в кризі є доцільним для підвищення самооцінки, формування впевненості 
в собі на основі порівняння та аналізу. Такі приклади можуть бути і 
літературними, і реальними, вони дозволяють членам сім’ї спиратися на 
кращі якості, наслідувати позитивний досвід.  

Інформування як метод – це передача інформації клієнту без оцінок 
її та клієнта, без акценту на особливості клієнта, але з урахуванням 
специфіки його проблеми. Інформування передбачає виділення 
головного, посилання на нормативні документи, авторитет окремих осіб, 
на свідчення інших людей. 

Перегляд та аналіз чого-небудь (відео- та аудіозаписів, творчих 
робіт, ситуацій), що належить клієнтові або відображає його властивості, 
здійснюються з метою вивчення особливостей особистості, умов її 
життєдіяльності, позитивного в ній, ставлення її до інших. Метод 
передбачає перегляд матеріалів, виявлення в них головного, причинно-
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наслідкових зв’язків разом з клієнтом, який дивиться на себе «збоку» і 
менш емоційно аналізує проблему, усвідомлює її разом із соціальним 
педагогом. Співпраця фахівця і клієнта в пошуках причини проблеми – 

сутність організації взаємодії.  
Засобом формування звички соціально бажаної поведінки є 

використання педагогом виховної ситуації – спеціально заданого 
педагогом стану виховного процесу в сім’ї; сукупності зовнішніх і 
внутрішніх умов, що склалися в даний момент між членами сім’ї, які 
спрямовані педагогом на позитивні зміни в системі міжособистісних 
стосунків і в особистості кожного з члена сім’ї [4]. 

Можна виділити серед методів соціально-педагогічної роботи в 
конкретному випадку ті, що мають соціально-педагогічний зміст: 
підтримування, безпосередній вплив, рефлексію, аналіз реальних 
ситуацій. Розкриємо їхню мету та зміст. 

Підтримування. Здійснюється з метою зменшення занепокоєння, 
поганого уявлення про себе, підвищення самооцінки клієнта. 
Складовими методу є висловлювання сприйняття, інтересу, розподілу з 
клієнтом його тривоги; переконання клієнта в тому, що консультант 
розуміє сильні, ірраціональні почуття, заохочення клієнта до стосунків і 
дій, які плануються; демонстрація бажання допомогти. Прийомами 
реалізації методу є контакт очима, дотики, що підтримують, розуміюче 
кивання головою тощо [5].  

Безпосередній вплив здійснюється з метою сприяння конкретній 
поведінці, передбачає спонукання до неї через висловлювання думок, 
пропозицій, підкреслень, вимог, наполягання, поради, через наголос на 
схвалених зразках поведінки тощо. Але при цьому важливо, щоб значущі 
рішення клієнтом були прийняті на основі нав’язування консультантом. 
Різновидом даного методу є відділення – відгородження людини на 
певний час від ситуації, в якій вона знаходиться, з тим, щоб вона не 
підлягала впливу певних стресів, збудників і була в змозі виявляти більш 
адекватну поведінку. 

Доцільним є спонукання членів сім’ї до рефлексії щодо конкретної 
ситуації з метою покращення її розуміння клієнтом. Рефлексія передбачає 
аналіз ситуації за такими напрямками: 1) інші, навколишній світ, здоров’я; 
2) вплив поведінки на себе самого та на інших; 3) власна поведінка; 
4) причини, що лежать в основі взаємодій між самим собою та іншими і 
зовнішніми впливами; 5) самооцінка; 6) соціальний педагог і взаємодія з 
ним. Крім того, соціальний педагог спонукає клієнта до рефлексії зразків 
поведінки, проблем. Це допомагає визначити причини проблеми. 
Рефлексія є можливою під час спільного дослідження сім’єю і соціальним 
педагогом проблем сім’ї. Рефлексія використовується у випадку, коли 
людина має адекватну самооцінку, може здійснювати аналіз і оцінку 
максимально об’єктивно, неупереджено. Тому доцільно її 
використовувати на групових заняттях, під час співбесід із сім’ями, а вже 
потім припускатися його самостійної рефлексії. Як метод рефлексія надає 
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змогу співвіднести власні вчинки, погляди із законодавчо закріпленими 
моральними нормами, правами та обов’язками членів сім’ї [6].  

Аналіз реальних ситуацій у сім’ї дозволяє їй усвідомити проблему, 
проаналізувати причини її виникнення та її наслідки для кожного члена 
сім’ї, виявити вплив проблеми на членів сім’ї, її наслідків – на їхні 
почуття, прагнення, які виникають. Аналіз реальних ситуацій формує 
життєві вміння, батьківську компетентність, дозволяє застосувати набуті 
знання на практиці або слугує наочністю для теоретичних викладень, 
пов’язує теорію з практикою, він дозволяє впливати на мотивацію 
людини: ситуації вибору пов’язані з боротьбою мотивів, свідомою 
діяльністю щодо розв’язання проблеми. Аналіз реальних ситуацій дає 
можливість клієнтові виявити помилки у власній поведінці, скорегувати 
її на основі нової моделі економічної діяльності сім’ї; він формує досвід 
правильної, обґрунтованої поведінки членів сім’ї в родині. Ситуації 
можуть пропонуватися з життя незнайомих людей, бути власними (які 
наводять самі члени сім’ї чи педагог з їхнього дозволу). Доцільним при 
такому аналізі є використання знань для переносу чужих ситуацій на 
власне життя (за яких умов? що потрібно?) та огляд власних ситуацій з 
позицій відомих людей (як би вони вчинили на моєму місці?). Це 
дозволяє побачити різні точки зору на проблему і запропонувати різні 
шляхи її розв’язання, відмежуватись від емоцій і сконцентруватися на 
проблемі, змінити умови і звичні ролі і тим самим самостійно розв’язати 
проблему на основі нової моделі сімейного життя і економіки. 

Під формою роботи ми розуміємо упорядковану певним чином 
структуру діяльності соціального педагога, зумовлену метою, 
завданнями, логікою і методами роботи на конкретних етапах роботи, в 
конкретних обставинах, що характеризується, у свою чергу, особливими 
способами керування, організації та співробітництва соціального 
педагога з клієнтами в професійній діяльності. Форми роботи – це 
варіанти організації діяльності і спілкування соціального педагога і 
клієнта. Розрізняємо такі форми роботи [3]: 

· за складом і кількістю сімей: індивідуальні; групові; 
· за тривалістю: одноразові заходи; постійно діючі (лекторії, 

клуби, консультпункти, рейди, обстеження, тощо), «пульсуючі» (діючі за 
потребою, щоб зняти загострення проблеми, привернути до неї увагу з 
подальшим переходом до роботи в постійно діючих чи одноразових 
заходах);  

· за перспективою: розраховані на близьку перспективу – до 2 
тижнів (частково розв’язуються гострі проблеми, привертається увага до 
них); розраховані на середню перспективу – до 2 місяців (розв’язуються 
певні функціональні проблеми сім’ї, усуваються наслідки); розраховані 
на віддалену перспективу – від 2 місяців і більше (розв’язуються 
комплексні проблеми сім’ї, усуваються причини і наслідки); 
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· за місцем проведення: стаціонарні (на одному місці 
багаторазово); виїзні (на одному місці одноразово); пересувні (на різних 
місцях одноразово); циклічні (в різних місцях багаторазово); 

· за рівнем творчості: інформаційні (спрямовані на засвоєння 
інформації); репродуктивні (спрямовані на відтворення знань, способів 
дій: лекторії, семінари, університети, диспути); тренувальні – тренінги, 
практикуми тощо (спрямовані на застосування на практиці знань, 
формування умінь, навичок, звичок); творчі (спрямовані на вироблення 
нових рішень, нових знань та способів дій); 

· за видом діяльності: ігрові; комунікативні; трудові; навчальні; 
· за умовами здійснення: екстрені; звичайні; 
· за характером спілкування: безпосередні (усні); опосередковані 

(письмові, за допомогою технічних засобів); 
· за метою: спрямовані на збір та аналіз інформації; участь у 

проведенні соціального супроводу з сім’єю; профілактика 
неблагополуччя та його рецидивів; узагальнення результатів; контроль за 
якістю соціально-педагогічної роботи; 

· за складністю побудови: прості (бесіда, диспут, вікторина, 
попередження, зустріч); складні (свято, творча гра, похід, ярмарок тощо); 
комплексні (тематичний день, тиждень, місячник, фестиваль). 

Таким чином, ми розкрили методи соціально-педагогічної роботи з 
сім’єю, де було вчинене насильство: написання сценарію розв’язання 
проблем, метод «вибуху», метод перенавчання, метод реконструкції, 
приклад, інформування, перегляд та аналіз чого-небудь, підтримування, 
безпосередній вплив, рефлексію, аналіз реальних ситуацій. 

Означені методи можуть застосовуватись у різних формах: а) за 
складом і кількістю сімей: індивідуальні; групові; б) за тривалістю: 
одноразові заходи; постійно діючі, «пульсуючі»; в) за перспективою: 
розраховані на близьку перспективу – до 2 тижнів; розраховані на 
середню перспективу – до 2 місяців; розраховані на віддалену 
перспективу – від 2 місяців і більше; г) за місцем проведення: 
стаціонарні, виїзні, пересувні, циклічні; ґ) за рівнем творчості: 
інформаційні, репродуктивні, тренувальні, творчі; д) за видом діяльності: 
ігрові; комунікативні; трудові; навчальні; е) за умовами здійснення: 
екстрені; звичайні; є) за характером спілкування: безпосередні (усні); 
опосередковані (письмові, за допомогою технічних засобів); ж) за метою: 
спрямовані на збір та аналіз інформації; участь у проведенні соціального 
супроводу з сім’єю; профілактика неблагополуччя та його рецидивів; 
узагальнення результатів; контроль за якістю соціально-педагогічної 
роботи; з) за складністю побудови: прості, складні, комплексні. 
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Юрків Я. І. Методи соціально-педагогічної роботи з дітьми, які 
зазнали насильства в сім’ї 

У статті розкриті методи соціально-педагогічної роботи з сім’єю, де 
було вчинене насильство: написання сценарію розв’язання проблем, 
метод «вибуху», метод перенавчання, метод реконструкції, приклад, 
інформування, перегляд та аналіз чого-небудь, підтримування, 
безпосередній вплив, рефлексію, аналіз реальних ситуацій. Розкриті 
методи можуть застосовуватись у різних формах за: складом і кількістю 
сімей; перспективою; місцем проведення; рівнем творчості; видом 
діяльності; умовами здійснення; характером спілкування; за метою; 
складністю побудови. 

Ключові слова: метод, соціально-педагогічна робота, насильство, 
сім’я. 

 

Юркив Я. И. Методы социально-педагогической работы с 
детьми, подвергшихся насилию в семье 

В статье раскрыты методы социально-педагогической работы с 
семьей, где было совершено насилие по отношению к ребенку: 

написание сценария решения проблем, метод «взрыва», метод 
переобучения, метод реконструкции, пример, информирование, просмотр 
и анализ чего-либо, поддержка, непосредственное воздействие, 
рефлексия, анализ реальных ситуаций. Раскрытые методы могут 
применяться в различных формах по: составу и количеству семей; 
перспективе; месту проведения; уровню творчества; видомам 
деятельности; условиям осуществления; характеру общения; цели; 
сложности построения. 

Ключевые слова: метод, социально-педагогическая работа, насилие, 
семья. 
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Yurkiv Yа. Methods of socio-pedagogical work with children who 

are victims of domestic violence 

In the article the methods of socio-pedagogical work with a family 

where the violence occurred: script writing problem solving, a method of 

"explosion" method of training, method of reconstruction, example, 

information, review, and analyze anything, support, direct influence, 

reflection, analysis of real situations. Disclosed methods can be used in a 

variety of forms: composition and number of families; the prospect; the venue; 

the level of creativity; activity; terms of implementation; the nature of 

communication; the purpose; the complexity of the composition. 

Key words: method, the social and pedagogical work, violence, family. 
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