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Анотація 
У статті розглядаються проблеми сімей військовослужбовців, основні напрямки та 

функції соціально-педагогічної роботи з сім’ями військовослужбовців. Розкрито зміст 
соціально-педагогічної роботи з сім’ями військовослужбовців та чинники від яких залежить 
результативність цієї роботи. Надано список умов за яких соціально-педагогічна робота з 
сім’ями військовослужбовців є ефективною.   
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Abstract 

The problem of military servants’ families, main directions and functions of social and 
educational work with families of military servants had been revealed in the article.The content of 
social and educational work with families of military servants and factors that affect the 
performance of this work had been discussed. The list of conditions under which social and 
educational work with families of military servants is effective had been given. 
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В Україні уже існує певний досвід соціальної роботи з сім’ями 
військовослужбовців, який однозначно засвідчує її ефективність. Проте 
досить часто спеціалісти, на яких покладається виконання даного 
напряму роботи достатньою мірою не обізнані зі специфікою процесу 
взаємодії з такою категорією сімей, не знають їх особливостей, не 
володіють відповідними технологіями розв’язання тих чи тих проблем 
життєдіяльності, що, у свою чергу, не дозволяє забезпечити належний 
рівень соціально-педагогічної допомоги конкретній сім’ї. Таким чином, 
можна стверджувати, що наявний досвід соціальної роботи з сім’ями 
військовослужбовців Збройних Сил вимагає узагальнення, теоретичного 
і практичного дослідження та обґрунтування специфіки. 

Дослідженням сімей військовослужбовців, соціальних засад їх 
життєдіяльності, адаптації до сучасних соціальних умов займалися такі 
вітчизняні та зарубіжні науковці (І. Звєрєва, А. Капська, А. Кочубей, 
С. Соловйов, В. Форсова, А. Шавлов). Вивченням особливостей 
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життєдіяльності сімей військовослужбовців займались такі вчені, як 
О. Карабецька, І. Козлова, О. Лугова, Л. Матвєйчук. Суттєве значення в 
осмисленні необхідності зміцнення сучасної сім’ї військовослужбовця 
мають праці А. Капської, Т. Семикіної, які досліджували особливості 
функціонування дезорганізованих сімей військовослужбовців. Психологічні 
особливості становлення сімей майбутніх військовослужбовців 
розкриваються у працях Г. Кошонько. 

У статті проаналізовано проблеми, що постають перед сучасними 
сім’ями військовослужбовців, зміст, основні форми та напрями 
соціальної роботи із даною категорією сімей, особливості їх захисту та 
підтримки. 

Важливість соціальної роботи з військовослужбовцями і їх сім’ями 
зумовлюється тим, що військовослужбовці є соціальною групою, яка 
істотно впливає на все суспільство в цілому, оскільки військова служба у 
Збройних Силах – це особливий, надзвичайно важливий вид діяльності, 
покликаний гарантувати громадянам України національну безпеку. 
Зміцнення сім’ї військовослужбовця, її життєстійкості, захист інтересів і 
прав її членів вимагають спеціально організованої, науково обґрунтованої 
та технологічно виправданої соціально-педагогічної підтримки. 

Соціально-педагогічна робота з сім’ями військовослужбовців 
Збройних Сил України здійснюється відповідно до Законів України «Про 
Збройні Сили України» [1], «Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей» [2], Концепції виховної роботи в 
Збройних Силах України та інших військових формуваннях України [3], 
Концепції гуманітарного і соціального розвитку Збройних Сил України [4], 
ряду інших законодавчих та нормативних документів. 

Об’єктом діяльності соціального педагога з сім’єю 
військовослужбовця є конкретна сім’я (індивід), включена в соціальне 
військове середовище. Метою соціально-педагогічної роботи є 
організація позитивно спрямованої життєдіяльності сім’ї 
військовослужбовця та гармонізація її взаємодії з соціальним 
середовищем. При цьому слід враховувати, що саме взаємозв’язок сім’ї 
військовослужбовця і соціального середовища, в якому вона функціонує, 
обумовлює основні завдання цієї роботи: створення умов для 
формування соціально-педагогічної стійкості сім’ї до сприйняття і 
подолання важких життєвих ситуацій; підвищення потенціалу 
соціалізуючої дії сім’ї на своїх членів; відновлення і підтримка активності 
сім’ї; стимулювання потреби членів сім’ї у трансформації соціально-
педагогічних знань у процесі соціальної взаємодії; досягнення такого 
кінцевого результату, за якого необхідність у соціально – педагогічній 
підтримці сім’ї зникне. 

Функції соціально-педагогічної роботи з сім’ями військовослужбовців 
тісно пов’язані з її напрямками. Основні напрямки соціально-педагогічної 
діяльності з сім’ями військовослужбовців зумовлюються проблемами, які 
виникають у кожній конкретній сім’ї. Їх можна одночасно вважати і 
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цілями, що можуть конкретизуватися у вигляді певних завдань. До 
напрямків роботи соціального педагога з сім’ями військовослужбовців 
належать: соціальна допомога, соціальний захист, соціальна підтримка, 
соціальне забезпечення, соціальне обслуговування, соціальне 
посередництво, соціальна адаптація, соціальна діагностика, соціальна 
профілактика, соціальна корекція, соціальна реабілітація, підготовка до 
цивільного життя та організація освітньо-дозвіллєвої діяльності. Таким 
чином, соціально-педагогічна робота з сім’ями військовослужбовців 
покликана задовольняти різні соціальні потреби військовослужбовців і 
членів їхніх сімей [7, с. 37]. 

Зміст соціально-педагогічної роботи з сім’ями військовослужбовців 
та її результативність залежать від багатьох чинників, і, насамперед, – 
від типу кожної конкретної сім’ї, особливостей її життєдіяльності, 
професіоналізму соціального педагога, який працюватиме з цієї сім’єю, 
наявності зацікавлених у позитивному вирішенні проблеми партнерів 
(членів сім’ї, працівників військового підрозділу, соціальних служб, 
навчально-виховних закладів, оточення сім’ї та ін.) [7, с. 39]. 

Тип сім’ї військовослужбовця можна визначити за рядом ознак: 
якістю зовнішніх і внутрішніх меж (ретрофлексуючі і дезорганізовані); 
структурою влади (авторитарні, демократичні та ліберальні сім’ї); 
стадією становлення (молоді, середні, зрілі); складом (нуклеарні, 
розширені, змішані (перебудовані), неповні сім’ї, подружні); розподілом 
ролей (традиційні (патріархальні чи матріархальні), егалітарні); 
психологічним кліматом (сім’ї зі сприятливим і несприятливим 
психологічним кліматом); мірою негараздів (проблемні, конфліктні, 
кризові); основними функціями сім’ї: рівнем матеріальної забезпеченості 
(бідні, малозабезпечені, забезпечені, багаті), професійною 
приналежністю, освітнім рівнем, віком, ставленням до релігії та 
особливими умовами сімейного життя, складом сім’ї (прості (неповні, 
прості нуклеарні (батьки і діти), складні (батьки, діти, дідусі, бабусі – у 
різних варіантах), великі (батьківська пара, декілька дітей зі своїми 
сім’ями – три і більше подружніх пар), кількістю дітей в сім’ї (інфертильні 
(бездітні), однодітні, малодітні (дві дитини), багатодітні (троє і більше 
дітей до 16 років), однорідністю соціального складу (однорідні, 
різнорідні); тривалістю подружнього життя (сім’ї молодят, сім’ї з 
тривалістю подружнього життя: від 1 до 3 років, від 3 до 5 років, від 5 до 
10 років, від 10 до 20 років, від 20 до 25 років, від 25 до 30 років, від 30 
років і більше), типом керівництва (гелітарні; авторитарні); типом 
юридичних взаємостосунків (побудовані на шлюбних стосунках; 
позашлюбні; оформлені юридично, але проживають окремо), 
юридичними взаємостосунками батьків та дітей (рідні діти; зведені діти; 
усиновлені діти; опікунські сім’ї), якістю емоційно-психологічних 
взаємостосунків у сім’ї (гармонійні; конфліктні; емоційно неврівноважені; 
дезорганізовані); сім’ї зі специфічними проблемами (наявністю психічних 
чи фізичних захворювань, правопорушників, алкоголіків, наркоманів, 
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захворювань на СНІД, схильності до суїциду, інвалідів); благополучні і 
неблагополучні (у тому числі зовні благополучні) сім’ї; професійною 
ознакою (сім’ї офіцерів (молодших і старших, керівного складу), сім’ї 
прапорщиків (які перебувають на командних, технічних посадах і посадах 
тилового забезпечення), сім’ї курсантів, сім’ї рядового і сержантського 
складу, сім’ї військовослужбовців-жінок, сім’ї цивільного персоналу 
(робочих, що служать)); ставленням до військового соціуму (новоприбулі 
сім’ї; сім’ї, що вибувають до місця служби військовослужбовця; осілі сім’ї; 
сім’ї військових пенсіонерів; сім’ї військовослужбовців, звільнених у 
запас; сім’ї військовослужбовців – ветеранів війни, учасників бойових дій) 
тощо. Типів сучасних сімей військовослужбовців можна назвати значно 
більше. Крім того, у межах кожного типу можна ще визначити окремі 
види сімей військовослужбовців [1]. 

Виходячи із зазначеного вище, важливою умовою ефективності 
соціально-педагогічної роботи з сім’ями військовослужбовців є 
організація в них соціально-педагогічного процесу – спеціально 
організованої послідовної зміни функціонування сім’ї, яка розвивається в 
часі й у межах визначеної виховної системи та спрямована на 
перетворення особистісних властивостей і якостей її членів. Зміст цього 
процесу полягає в перетворенні соціально-педагогічних знань у власний 
потенціал сім’ї, що відбувається у чотири етапи: інформаційно-
аналітичний, характерною особливістю якого є створення банку даних 
про актуальні проблеми різних типів сімей, їх структуру, можливі 
наслідки життєдіяльності, ресурси й можливості та їх використання в 
обставинах, що склалися. 

Під час соціально-педагогічного процесу в сім’ї військовослужбовця 
фахівець почергово виступає в трьох основних ролях: порадника 
(інформує сім’ю про важливість і можливості взаємодії подружжя між 
собою та з дітьми; розповідає про розвиток дитини; дає педагогічні 
поради щодо виховання дітей); консультанта (консультує з питань 
сімейного законодавства, організації соціальної взаємодії та 
налагодження позитивно спрямованої життєдіяльності в сім’ї; інформує 
про методи виховання, орієнтовані на конкретну сім’ю; пояснює батькам 
способи забезпечення умов, необхідних для нормального розвитку та 
виховання дитини в сім’ї); захисника (захищає права індивіда (сім’ї) у 
випадку, коли відбувається порушення законних прав і свобод, 
нормальних умов життєдіяльності чи деградація особистості (алкоголізм, 
наркоманія, жорстоке ставлення до дітей тощо) [6, с. 18]. 

Форми соціально-педагогічної роботи з сім’ями військовослужбовців 
класифікують за такими ознаками: складом і кількістю учасників 
(індивідуальні, групові, масові); тривалістю (одноразові заходи, постійно 
діючі, «пульсуючі»); перспективою (розраховані на близьку перспективу, 
розраховані на середню перспективу, розраховані на віддалену 
перспективу); місцем проведення (стаціонарні, виїзні, пересувні, 
циклічні); мірою самостійності учасників (групи самодопомоги, 
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взаємодопомоги; ті, які працюють за допомогою консультанта, сім’ї, які 
працюють під безпосереднім керівництвом соціального педагога); рівнем 
творчості (інформаційні, репродуктивні, тренувальні, творчі); видом 
діяльності (ігрові, комунікативні, трудові, навчальні); умовами здійснення 
(екстрені, звичайні); характером спілкування (безпосередні, 
опосередковані); метою (спрямовані на збір та аналіз інформації, участь 
у формуванні сімейної політики і завдань соціально-педагогічної роботи, 
участь у реалізації сімейної політики і проведенні соціального супроводу 
сім’ї, профілактику неблагополуччя та його рецидивів, узагальнення 
результатів, контроль за якістю соціально-педагогічної роботи); 
складністю побудови (прості, складні, комплексні) [7, с. 11]. 

Найпоширенішими методами роботи соціального педагога з сім’ями 
військовослужбовців є: бесіда, переконання, формування перспективи, 
вправа, заохочення і покарання, методи подолання конфліктів (прямі і 
опосередковані), методи діагностики (спостереження (включене, 
систематичне, не систематичне, ситуативне), анкетування (відкрите і 
закрите), тестування, соціометрія, інтерв’ю, моніторинг). 

У роботі з сім’ями військовослужбовців використовують твірні 
(заохочення, увага, прохання, довіра, зміцнення індивіда у власні сили) і 
гальмівні (наказ, натяк, вдавана байдужість, недовіра, осуд, 
попередження, вибух емоцій) прийоми. 

Як засоби найчастіше виступають книги, засоби масової інформації, 
природа і навколишнє середовище. Сукупність методів, прийомів і 
засобів оптимального вирішення назрілої у сім’ї проблеми чи виконання 
певного виду діяльності – це методика впливу на сім’ю 
військовослужбовця. 

Для забезпечення ефективної соціальної-педагогічної діяльності 
соціальний педагог співпрацює з керівництвом військового підрозділу, 
частини, в якій служить військовослужбовець Збройних Сил, 
різноманітними соціальними службами, державними і недержавними 
установами та організаціями, навчальними закладами. 

Найбільш розповсюдженою організацією, покликаною здійснювати 
соціальну діяльність з сім’ями військовослужбовців, є Жіноча Рада 
військової частини. Головною метою діяльності Жіночих Рад є сприяння 
командирам усіх рівнів, органам виховної і соціально-виховної та 
просвітницької роботи серед військовослужбовців та членів їхніх сімей у 
відродженні духовних традицій українського народу та формуванні серед 
військовослужбовців готовності до подвигу заради незалежності України. 
Головними завданнями Жіночих Рад є: надання допомоги командирам 
усіх рівнів щодо формування серед військовослужбовців та членів їхніх 
сімей високої моральності, виховання в них національної самосвідомості, 
гордості за історичне, героїчне минуле України, вірності бойовим 
традиціям Українського війська; активна популяризація української мови, 
літератури, мистецтва, народної творчості, свят та звичаїв як головних 
чинників відродження духовності військовослужбовців та членів їхніх 
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родин; проведення серед дружин військовослужбовців роз’яснення 
актуальних питань соціально – політичного життя України, будівництва її 
Збройних Сил; національно-патріотичне виховання дітей 
військовослужбовців, пропаганда педагогічних знань серед батьків, 
надання допомоги в організації позашкільної роботи, діяльності 
дошкільних закладів, проведення оздоровчих заходів під час шкільних 
канікул; надання всебічної допомоги у вирішенні питань соціального 
захисту військовослужбовців та членів їхніх родин, працевлаштуванні 
дружин та створенні умов для отримання ними нових професій; надання 
благодійної допомоги багатодітним сім’ям та сім’ям загиблих 
військовослужбовців, а також тим сім’ям, у яких члени сім’ї отримали 
інвалідність під час виконання службового обов’язку у лавах Збройних 
Сил; сприяння створенню побутових умов, що відповідають естетичним 
та санітарним нормам; проведення активної роботи щодо естетичного 
виховання військовослужбовців та членів їхніх сімей, організації 
доцільного дозвілля; створення умов для розвитку народної творчості 
військовослужбовців та членів їхніх родин, фольклорно-етнографічних 
колективів, забезпечення їх активної участі у проведенні конкурсів, 
оглядів, фестивалів; організація для військовослужбовців та членів їхніх 
сімей конференцій, семінарів та інших заходів з метою підтримки тісних 
зв’язків із громадськими організаціями [2, с. 18]. 

Отже, соціально-педагогічна робота з сім’ями військовослужбовців 
можлива за дотримання таких умов: створенням мережі спеціалізованих 
соціально-педагогічних служб; наявністю у фахівців соціально-
педагогічної діяльності спеціальної підготовки щодо роботи у 
військовому середовищі та вирішення проблем військовослужбовців і 
їхніх родин; організацією самодопомоги і взаємодопомоги родин 
військовослужбовців; задоволенням різноманітних потреб членів сімей 
військовослужбовців, що виникають у процесі взаємодії із соціальним 
військовим середовищем; формуванням дієвої соціальної політики 
держави загалом та у сфері соціального захисту військовослужбовців та 
їхніх сімей зокрема. 
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