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1.1 Актуальність проблем соціально-гуманітарної роботи.  

Світовий досвід держав з ринковою економікою свідчить, що без 

спеціальних структур соціально-гуманітарного захисту населення, без чіткого 

функціонуючого механізму соціально-гуманітарної допомоги окремим групам і 

верствам населення гуманне, духовно багате демократичне суспільство може 

існувати лише віртуально. От чому в цілому ряді країн активна розробка 

наукових проблем, пов'язаних із прикладною соціологією, соціальною 

екологією, соціальною інженерією супроводжується широким поширенням і 

утвердженням нової престижної спеціальності ‒ «соціально-гуманітарна 

робота». 

Вивчення даної навчальної дисципліни дозволяє озброїти майбутніх 

фахівців методологією наукового аналізу соціально-гуманітарних процесів і 

оптимального вибору форм і методів діяльності служб, що здійснюють 

соціально-гуманітарну допомогу населенню. 

У самому загальному виді ціль даного навчального курсу ‒ озброїти 

студентів знаннями теоретичних основ соціально-гуманітарної роботи з 

населенням й прищепити їм практичні вміння й навички організації соціально-



гуманітарної роботи з різними категоріями громадян, що потребують  

соціально-гуманітарного захисту. 

В умовах реформування країни, становлення ринкових відносин мільйони 

людей (пенсіонерів, осіб з інвалідністю, дітей-сиріт, біженців і ін.) мають 

потребу в екстреній соціально-гуманітарній допомозі й захисті. 

У світі накопичений колосальний досвід соціально-гуманітарної роботи, у 

тому числі й із зазначеними групами населення. Є й чималий вітчизняний 

досвід (як дореволюційного, так і радянського періодів). Нині різко змінилася 

соціально-гуманітарна обстановка в країні, процеси загострення соціально-

гуманітарних відносин вимагають осмислення, аналізу й узагальнення. 

Необхідно виробити науково обґрунтовану концепцію соціально-гуманітарної 

роботи з населенням, розробити соціальні технології, зрозумілі й переконливі 

прийоми проведення соціально-гуманітарної роботи. 

Як свідчить світовий досвід, у багатьох країнах без врахування діяльності 

соціально-гуманітарних працівників не обходяться ні програми соціально-

гуманітарного розвитку, ні соціально-гуманітарна політика держави. Фахівці в 

цій області широко використовуються як експерти при підготовці законодавчих 

актів, прийнятті рішень місцевими органами влади й громадських організацій. 

Практика показує (і в нас особливо), що часто люди зіштовхуються із 

проблемами, які не можуть вирішити ні вони самі, ні члени їхніх сімей, ні друзі, 

ні сусіди, ні навіть доброзичливі чиновники.  Для цього потрібні люди 

особливої професії ‒ соціально-гуманітарні працівники. 

 

1.2 Соціально-гуманітарна робота як наука й навчальна дисципліна 

Як наука соціально-гуманітарна робота в нашій країні перебуває ще в 

стадії становлення. (Характерними ознаками наукової дисципліни є наявність 

професійних журналів і організацій, навчальних кафедр і підручників). В 

останні роки відкриті відповідні кафедри в десятках вузів країни, видається 

«Журнал соціально-гуманітарної роботи», видані кілька навчальних посібників 

і підручників по теорії, історії й методиці соціально-гуманітарної роботи. 



Кожна наука являє собою сплав теоретичних і емпіричних знань. 

Особливість соціально-гуманітарної роботи як наукової дисципліни 

складається в єдності знань і вмінь. Це її основний принцип. Без такої єдності 

немає науки, без такої єдності не може відбутися соціально-гуманітарний 

працівник як фахівець у цій найважливішій для життя людей області. 

Як відомо, по своїй спрямованості науки розділяють на фундаментальні й 

прикладні.  Якщо завданням фундаментальних наук є пізнання законів, що 

діють у природі, суспільстві, мисленні, безвідносно до їх можливого 

практичного використання, то завдання прикладних наук - застосування 

результатів фундаментальних наук для рішення конкретних проблем. 

Соціально-гуманітарна робота є наукою насамперед прикладною, 

оскільки тісно пов'язана з життям, з конкретними умовами життєдіяльності 

різних груп і верств населення. Вона накопичила величезний емпіричний 

матеріал, теоретичне осмислення якого відкриває нові перспективи перед 

практикою з погляду підвищення її ефективності. 

Для розуміння предмета дослідження соціально-гуманітарної роботи як 

науки важливо усвідомлювати, що люди живуть не просто в суспільстві, а в 

співтоваристві. Вони постійно оточені собі подібними й постійно перебувають 

у стані взаємодії, часом досить напруженого, що породжує безліч 

найрізноманітніших соціально-гуманітарних відносин і зв'язків.  

У соціумі формуються  соціальні відносини,   тобто відносини між 

людьми як представниками соціально-гуманітарних груп суспільства, що 

відбивають їхній соціально-гуманітарний стан, образ і уклад життя. Вони 

переломлюються крізь призму внутрішнього стану людини й виражаються як 

його особисте відношення до навколишньої дійсності. Для соціально-

гуманітарної роботи важливий і облік соціально-гуманітарних зв'язків людей: 

соціально-гуманітарна допомога, соціально-гуманітарна підтримка, соціально-

гуманітарна реабілітація, корекція, добродійність і ін. Оптимізація цих зв'язків - 

одне із завдань соціально-гуманітарної роботи. 



Кожна наука виділяє з навколишньої реальності певну область, процеси і 

явища, які вона досліджує. Соціальні явища, процеси й відносини досить 

багатогранні, мають складну структуру, носять багаторівневий характер. Вони є 

об'єктом наукового дослідження філософії, історії, соціології, соціально-

гуманітарній психології, соціально-гуманітарної роботи й багатьох інших 

соціально-гуманітарних наук. Кожна наука досліджує певну частину соціально-

гуманітарних відносин, які й становлять предмет науки. 

Соціально-гуманітарна робота як наука  досліджує конкретні соціальні 

процеси і явища, породжувані міжособистісними відносинами й безпосередньо 

пов'язані з життєдіяльністю особистості, соціально-гуманітарної групи або 

співтовариства, що потрапили в складну життєву ситуацію, і нужденних у 

соціальному захисті, допомозі й підтримці. 

Таким чином, можна зробити висновок, що соціально-гуманітарна робота 

‒ це наука про закономірності й принципи розвитку й регулювання конкретних 

соціально-гуманітарних процесів і станів особистості у важких життєвих 

ситуаціях, захисті її прав та свобод за допомогою цілеспрямованого впливу на 

особистість і навколишнє її соціальне середовище. 

Теорія соціально-гуманітарної роботи  як навчальна дисципліна  повинна 

вирішувати досить складні завдання по формуванню соціально-гуманітарного 

працівника-професіонала. 

Сучасний соціально-гуманітарний працівник ‒ це фахівець в області 

соціально-гуманітарної інженерії й технології, що розбирається в правових, 

моральних і психологічних аспектах життєдіяльності людей, здатний прийти їм 

на допомогу.  

 

1.3. Закономірності й принципи соціально-гуманітарної роботи. 

Взагалі закономірності соціально-гуманітарної роботи можна визначити 

як істотні, стійкі й повторювані зв'язки, які проявляються при взаємодії суб'єкта 

й об'єкта соціально-гуманітарної роботи й обумовлюють характер і 



спрямованість впливу на розвиток конкретних соціально-гуманітарних  

процесів і відносин. 

У спеціальній соціологічній літературі звичайно вказуються наступні 

основні закономірності соціально-гуманітарної роботи: 

•  взаємозв'язок соціально-гуманітарних процесів у суспільстві; 

• обумовленість форм і методів соціально-гуманітарної роботи 

конкретними обставинами життєдіяльності різних індивідів, груп, спільнот; 

• рішення соціально-гуманітарних проблем через особистісні потреби й 

інтереси клієнтів;            

• залежність результативності соціально-гуманітарної роботи від 

професіоналізму й моральних якостей фахівців,  а також можливостей 

соціально-гуманітарної системи держави й суспільства; 

• загальна зацікавленість соціально-гуманітарного працівника й клієнта в 

кінцевих результатах їхньої взаємодії; 

• цілісність впливу фахівця соціально-гуманітарної роботи на клієнта. 

Разом з тим варто помітити, що саме по собі знання зазначених 

закономірностей ще не гарантує їхнє використання в повсякденній практиці 

соціально-гуманітарної роботи. Фахівець – практик не в змозі в кожному 

конкретному випадку співвідносити свої дії із закономірностями соціально-

гуманітарної роботи.  Тому на практиці він керується лише висновками й 

правилами, що виникають зі сформульованих наукою закономірностей, які 

стають «Принципом,» вихідним положенням і загальним правилом діяльності 

соціально-гуманітарного працівника. Саме за допомогою принципів теоретичні 

положення безпосередньо співвідносяться із практикою соціально-гуманітарної 

роботи. 

Виходячи з того, що соціально-гуманітарна робота є універсальним 

видом діяльності, а як наука вона органічно пов'язана із цілим комплексом 

інших наук, можна виділити кілька груп основних принципів соціально-

гуманітарної роботи: 

1. Змістовні  принципи соціально-гуманітарної роботи  



2. психолого-педагогічні  принципи 

3. методологічні  принципи 

4. організаційні принципи 

У законодавчих й інших нормативних актах України сформульовані деякі 

конкретні принципи, що випливають із узагальнення досвіду соціально-

гуманітарної роботи в країні.  

Серед них називаються такі принципи:  

 дотримання прав людину й громадянина в сфері соціально-

гуманітарного обслуговування;  

 рівних можливостей для громадян при одержанні соціально-

гуманітарних послуг;  

 добровільної згоди громадян на одержання послуг;  

 доступності соціально-гуманітарного обслуговування;  

 дотримання конфіденційності в роботі;  

 адресності;  

 пріоритету сприяння громадянам, що перебувають у ситуації, що 

загрожує їхньому здоров'ю або життю;  

 державної підтримки добровільної суспільної діяльності по наданню 

соціально-гуманітарних послуг і допомоги населенню. 

 законність і справедливість дій соціально-гуманітарного працівника. 

 

Результативність і ефективність соціально-гуманітарної роботи з 

населенням багато в чому визначаються рівнем розвитку й функціонування 

соціально-гуманітарних служб, а також науковою обґрунтованістю вибору 

технологічних прийомів при роботі з людьми.  

 

1.4. Методи соціально-гуманітарної роботи. 

Під методами розуміються способи, сукупність прийомів і операцій у 

соціально-гуманітарній роботі; способи досягнення якої-небудь мети, рішення 

конкретного завдання. 



Методи соціально-гуманітарної роботи багато в чому обумовлюються 

специфікою об'єкта, на який спрямована діяльність соціально-гуманітарного 

працівника й соціально-гуманітарних служб. З іншого боку, вони визначаються 

також професією соціально-гуманітарного працівника, його спеціалізацією в 

тій або іншій області, сфері життя, структурою соціально-гуманітарних і інших 

служб. 

Методи професійної соціально-гуманітарної роботи різноманітні.             

Вони класифікуються: 

• за напрямками і формами соціально-гуманітарної роботи (організаційні, 

соціально-психологічні, соціально-педагогічні, соціально-медичні, соціально-

екологічні й ін.); 

• за об'єктами соціально-гуманітарної роботи  (індивідуальні, групові, 

общинні); 

• за суб'єктами соціально-гуманітарної роботи (застосовувані окремим 

фахівцем, колективом соціально-гуманітарної служби, органом керування 

соціально-гуманітарної роботи). 

Причому сьогодні самою популярною стає класифікація за об'єктами 

соціально-гуманітарної роботи:     

Метод індивідуальної роботи (соціально-гуманітарний працівник-клієнт) 

являє собою безпосередню допомогу суб'єктові шляхом особистої взаємодії в 

процесі його адаптації до нових умов життя. Цей метод передбачає не тільки 

планування допомоги, але й проведення необхідних процедур для виявлення 

оптимальної взаємодії (консультування, соціально-гуманітарна терапія, 

психосоціально-гуманітарна реабілітація).  

У процесі роботи соціально-гуманітарний працівник повинен: 

• визначити потреби клієнта в соціально-гуманітарних послугах; 

• вивчити й усвідомити проблему; 

• мотивувати необхідність соціально-гуманітарної допомоги; 

• вибрати стратегічний напрямок; 

• досліджувати передбачуване рішення; 



• реалізувати рішення проблеми й ін. 

Метод соціально-гуманітарної роботи із групою припускає роботу як у 

цілому із групою клієнтів (сім'єю), так і в групі ‒ з кожним з її членів окремо.  У 

цьому випадку вивчаються різні області людської діяльності, що сприяє більш 

ефективному вирішенню виниклих проблем і труднощів. 

Групова робота може проводитися й з об'єднаними групами (сім'ями), що 

мають схожі проблеми або однорідні завдання. 

До групових методів ставляться методи соціально-психологічного 

дослідження, запозичені із соціології: 

• анкетне опитування з метою з'ясування біографічних даних, думок, 

соціально-гуманітарних установок, ціннісних орієнтацій, особистісних 

особливостей.  

• соціометрія ‒ тест для оцінки міжособистісних емоційних зв'язків у 

групі, що дозволяє проаналізувати тільки зовнішній емоційний шар групової 

активності без проникнення в її механізми. У результаті соціометричної 

процедури складається соціометрична матриця, соціопрограма ( що дозволяє 

наочно представити структуру міжособистісних відносин у групі), 

обчислюються соціометричні коефіцієнти групової згуртованості; 

• референтометрія ‒ спосіб виявлення референтності (значимості) членів 

групи для кожного вхідні в неї індивіда, а також мотивів міжособистісних 

виборів і переваг у групі; 

• коммунікометрія ‒ спосіб виявлення місця кожного учасника групи в 

системі міжособистісних комунікацій. 

Методи соціально-гуманітарної роботи в громаді  (соціально-гуманітарна 

робота в мікросоціальному середовищі). 

Соціально-гуманітарна громада - це відносно стійка сукупність, що 

характеризується більш-менш однаковими умовами й способом життя, 

спільністю масової свідомості, соціально-гуманітарних норм, ціннісних систем 

і інтересів.  



Соціально-гуманітарна робота в громаді являє собою професійну 

допомогу індивідуумам, групам, колективам, що проживають на одній 

території й має загальних проблемах.  

При цьому основними методами роботи є:  

соціально-гуманітарна діагностика;  

соціальне прогнозування;  

соціальне планування;  

соціально-терапевтична робота;  

розвиток системи територіального самоврядування;  

благодійні акції. 

Соціально-гуманітарний працівник повинен пам'ятати, що важке для 

розуміння або навіть дивне поводження члена сім'ї може бути обумовлено його 

прихованим стражданням, щиросердечним болем, із чим необхідно рахуватися, 

якщо соціально-гуманітарний працівник дійсно хоче допомогти сім'ї й 

нормалізувати в ній обстановку. 

Розробляючи й впроваджуючи методи соціально-гуманітарної роботи в 

громаді, необхідно враховувати зміни, пов'язані з інноваційними процесами, що 

відбуваються в нашому суспільстві.  

Можна також виділити методи соціально-гуманітарної роботи, які 

використовуються й на індивідуальному, і на груповому, і на общинному 

рівнях: 

Біографічний метод або метод вивчення особистих документів - дозволяє 

досліджувати суб'єктивні сторони громадського життя. 

Організаційні методи ‒ прийоми й способи діяльності, використовувані 

для рішення організаційних завдань в області соціально-гуманітарної роботи. 

Вони закріплюють права, повноваження, обов'язку, відповідальність 

різних ланок керування, органів соціально-гуманітарного захисту, соціально-

гуманітарних служб за кінцевий результат. 



Педагогічні методи  спрямовані на надання соціально-гуманітарної 

допомоги людині як окремо взятому індивідові і як члену соціуму, у якому 

відбувається процес соціалізації. Виділяють три основні групи цих методів: 

1)  методи формування свідомості особистості (понять, суджень, 

переконань, оцінок); 

2)  методи організації практичної діяльності (доручення, завдання, 

вправи, створення спеціальних ситуацій, що виховують); 

3) методи стимулювання діяльності індивіда (оцінка, заохочення, 

осудження й ін.). 

Головна особливість цих методів полягає в тому, що вони 

застосовуються, як правило, у певних сполученнях і спрямовані на розвиток 

особистості, її соціалізацію, одночасно впливаючи на її свідомість і 

поводження. 

Соціально-психологічні методи ‒ це комплекс методів, умовно поділених 

на кілька груп. 

1. Методи психологічного дослідження: 

а) спостереження - систематичне й цілеспрямоване сприйняття психічних 

явищ із метою вивчення їхнього змісту й специфічних змін у певних умовах.  

б) експеримент - активна співучасть у соціально-гуманітарній ситуації з 

боку дослідника, що реєструє супровідні зміни в поводженні або стані 

досліджуваного об'єкта.  

2. Діагностичні методи ‒ виявлення індивідуально-психологічних 

особливостей особистості. Особливе поширення одержало тестування, що 

використовує стандартизовані питання й завдання (тести), що мають певну 

шкалу значень і застосовуються для стандартизованого вивчення 

індивідуальних особливостей. 

3. Психогенетичні методи ‒ виявлення походження індивідуальних 

психологічних особливостей людини, ролі генотипу й навколишнього 

середовища в їхньому формуванні. Найбільш інформативним є метод 



близнюків, що дозволяє максимально зрівняти вплив середовища на 

особистість. 

4. Лонгітюдні методи ‒ тривале й систематичне вивчення тих самих 

випробуваних, що дозволяє визначити діапазон вікової й індивідуальної 

мінливості фаз життєвого циклу особистості. 

5. Методи дослідження життєвого шляху ‒ вивчення індивідуального 

розвитку людини від народження до смерті. Життєвий шлях включає критичні 

періоди, які звичайно супроводжуються істотною психічною перебудовою.  

6. Метод психологічної допомоги ‒ виявлення вже існуючих або 

формування нових ресурсів, що дозволяють людині вирішити варті перед ним 

завдання, перебороти труднощі й життєві кризи.  

Соціально-економічні методи ‒ сукупність прийомів і способів, за 

допомогою яких здійснюються дії, що враховують соціальні інтереси, потреби 

людей і визначаються шляхи їхнього задоволення:  

 натуральна й грошова допомога,  

 установлення пільг і одноразових допомога,  

 патронажне й побутове обслуговування й ін. 

У соціально-гуманітарній роботі використовуються наступні економічні 

методи: 

а) статистичні; 

б) математичні; 

в) балансовий; 

г) вибірковий і т.д. 

Основне завдання соціально-гуманітарної роботи ‒ подальший розвиток і 

вдосконалювання наявних форм, методів, способів і прийомів діяльності, 

використовуваних фахівцем для рішення соціально-гуманітарних проблем 

клієнтів, стимулювання активізації їхніх сил для зміни несприятливої життєвої 

ситуації. 



Запитання для самоконтролю 

1. Чому в сучасному світі проблеми соціально-гуманітарної роботи є 

актуальними? 

2. Чим характеризується соціально-гуманітарна робота як наука? 

3. Які базові закономірності соціально-гуманітарної роботи? 

 

 


