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Загострення політичної, економічної та соціальної ситуації, окупація 
Криму й військові дії на сході України призвели до зростання чисельності 
людей, які потребують допомоги і зумовили появу таких нових категорій 
громадян, як: вимушені переселенці, учасники антитерористичної операції 
та члени їх сімей. Саме тому соціальний супровід, як модель 
цілеспрямованої комплексної соціальної допомоги особі або сім’ї, активно 
застосовується сьогодні у роботі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді.  

Теоретичні і практичні засади соціального супроводу неодноразово 
ставали предметом наукового дослідження. У роботах О. Водяної, 
І. Звєрєвої, Г. Лактіонової, І. Манохіної, Н. Олексюк, Ж. Петрочко, 
І. Пєшої, І. Трубавіної висвітлено зміст і специфіку соціального супроводу 
різних категорій осіб. Вважаємо за необхідне проаналізувати процес 
соціального супроводу як одну із форм комплексної соціальної допомоги. 

Згідно «Порядку здійснення соціального супроводу центрами 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді сімей та осіб, які опинилися у 
складних життєвих обставинах»соціальний супровід – це вид соціальної 
роботи, спрямованої на здійснення соціальних опіки, допомоги та 
патронажу соціально незахищених категорій дітей та молоді з метою 
подолання життєвих труднощів, збереження, підвищення їх соціального 
статусу [2]. У даній категорії основними формами допомоги визначаються 
соціальні опіка (комплекс засобів для створення нормального соціального 
середовища для життєдіяльності неповнолітніх, які не досягли 15 років, і 
громадян, визнаних судом недієздатними внаслідок душевної хвороби), 
допомога (це грошова допомога й допомога в натуральній формі, що 
здебільшого фінансується з бюджету та добровільних пожертвувань і 
сплачуються людям, які перебувають у скруті, як на основі перевірки 
їхнього доходу та засобів існування, так і за певними критеріями без 
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перевірки доходу) та патронаж (вид соціального обслуговування 
(переважно за місцем проживання) індивідуальних клієнтів і груп ризику, 
який полягає у постійному соціальному нагляді, регулярному відвідуванні 
їх житла соціальним працівником, наданні їм необхідної економічної, 
матеріально-побутової, лікувально-профілактичної допомоги) [1, с. 76; 2]. 

Оскільки соціальний супровід забезпечує надання особі (сім’ї) 
комплексної соціальної допомоги, його основними завданнями є: надання 
соціальних послуг та здійснення соціальної реабілітації відповідно до 
потреб особистості та характеру самих проблем; соціальне виховання, що 
включає створення умов та проведення заходів, спрямованих на 
оволодіння і засвоєння загальнолюдських й спеціальних знань, соціального 
досвіду з метою формування соціально-позитивних ціннісних орієнтацій; 
психологічну, соціальну та юридичну підтримку, призначенням якої є 
надання професійної посередницької допомоги у розв’язанні різноманітних 
проблем; консультування, у процесі якого виявляються основні напрями 
подолання складних життєвих обставин; збереження, підтримка і захист 
здоров’я сім’ї чи особи, сприяння у досягненні поставленої мети і 
розкритті їх внутрішнього потенціалу тощо [1, с. 79; 4, с. 39]. 

На основі аналізу наукових джерел та нормативно-правових 
документів нами виявлено такі основні ознаки соціального супроводу як 
форми комплексної соціальної допомоги: комплексність послуг, що 
надаються; їх тривалий термін; залучення соціальним працівником, за 
потреби, до здійснення супроводу інших фахівців, використання ним 
потенціалу громади; згода отримувача послуг на соціальний супровід та 
його активна позиція щодо здійснення спільними зусиллями змін на краще 
[3, с. 24; 5, с. 11]. 

Вважаємо, що для забезпечення максимальної ефективності роботи 
фахівець повинен будувати процес соціального супроводу на основі таких 
принципів, як: цілісного, комплексного та систематичного підходу; 
рівності і якості послуг; законності, додержання і захисту прав людини; 
незвинувачення; конкретності; добровільності у прийнятті допомоги; 
орієнтації на пропозицію і надання послуг, а не на їх продаж в 
безальтернативних умовах; орієнтації на державний підхід і на об’єкти 
соціальної роботи, їх проблеми; постійності; системності і систематичності 
у роботі; гнучкості у роботі і оптимальності вибору методів, засобів, форм 
роботи; індивідуалізації допомоги; субсідіарності; спрямованості на 
самовизначення та розвиток; гуманізму; доступності; конфіденційності; 
солідарності; толерантності та компетентності.  
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ВАЛЕОЛОГІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ – ЦЕ НЕОБХІДНО 

 
Здоров’я – найбільша цінність не лише окремої людини, а й усього 

суспільства. Але поки що ця всім відома істина лише декларується i не є 
домінуючою у державній політиці. 

Актуальність експериментального дослідження валеологiзацii 
навчально-виховного процесу обумовлена існуванням проблем пов’язаних 
із здоров’ям учнів шкіл всіх рівнів. В основі проблеми лежить протиріччя 
існуючої системи освіти, суперечність між необхідністю забезпечити 
надзвичайно широкий спектр освітніх послуг i неможливості це зробити не 
погіршивши при цьому стан здоров учнів. Сучасною педагогікою виявлені 
основні протиріччя традиційної системи педагогічної діяльності, що в 
сучасній школі приводить до: 

– надмірного перевантаження учнів щодо засвоєння основ наук та 
шкоди цілісному розвитку особистості; 

– погіршення здоров’я більшості учнів (тільки 6% учнів закінчують 
навчальні заклади відносно здоровими); 

– розриву навчання i виховання, що веде до різкого поширення 
серед школярів злочинності, наркоманії, проституції; 

В сучасних умовах найголовнішим, найпріоритетнiшим є й буде 
здоров’я дітей, їх фізіологічний, інтелектуальний та моральний розвиток. 
Проблема формування валеологiчної свідомості підростаючого покоління 
стає досить актуальною. Сучасна концепція освіти України орієнтує 
вчителя на досягнення головної мети освіти: формування готовності 
особистості до саморозвитку та її інтеграцію у національну і світову 
культуру. Останнім часом у роботах відомих вчених та практиків 
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