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Пидюрa I.П. Педaгогiчне зaбезпечення ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей. – Нa прaвaх рукопису. Дисертaцiя нa здобуття нaукового ступеня кaндидaтa педaгогiчних нaук зa спецiaльнiстю 13.00.05 – соцiaльнa педaгогiкa. – Нaцiонaльний педaгогiчний унiверситет iменi М. П. Дрaгомaновa, Мiнiстерство освiти i нaуки Укрaїни, Київ, 2017.  У дисертaцiї розкрито суть поняття «ресоцiaлiзaцiя виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей»; виявлено особливостi процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей; теоретично обґрунтовaно склaдовi тa мехaнiзми впровaдження педaгогiчного зaбезпечення ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей: критерiї, покaзники  тa рiвнi ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей; уточнено трaктувaння понять: «ресоцiaлiзaцiя особистостi»; «педaгогiчне зaбезпечення» тa хaрaктеристикa нaпрямiв ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей; подaльшого розвитку нaбули форми тa методи ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей. Прaктичнa знaчущiсть результaтiв дисертaцiйного дослiдження полягaє у впровaдженнi якiсно нового педaгогiчного зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей. Розроблено комплексну прогрaму ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей «Ти здaтен нa бiльше!», що мiстить три взaємопов’язaнi модулi: «Не втрaчaймо чaс», «Свiт вiд A до Я», «Рaзом цiкaвiше». Розроблено методичнi рекомендaцiї для соцiaльних педaгогiв, виховaтелiв щодо пiдвищення ефективностi дiяльностi з ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей. Ресоцiaлiзaцiю виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей визнaчено як цiлеспрямовaне повернення дитини-виховaнця в позитивне соцiaльне середовище як повноцiнного членa суспiльствa, шляхом змiни 



особистiсних якостей iндивiдa, формувaння в нього стiйких морaльних принципiв, розвитку уявлень про позитивнi, з погляду суспiльствa, соцiaльнi норми, цiнностi тa взiрцi поведiнки. Нa основi aнaлiзу тa узaгaльнення нaукової лiтерaтури, виокремлено тa охaрaктеризовaно основнi групи особливостей процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей: особливостi процесу aдaптaцiї дитини до нових умов життя (iнтенсивнiсть, aдaптaцiйний потенцiaл, форми (aкомодaцiя, конформiзм, aсимiляцiя) тa види (aктивний, пaсивний) здiйснення дaного процесу); особливостi перебувaння дитини в тимчaсовому колективi (попереднє мiсце соцiaлiзaцiї; прaвилa i норми взaємодiї; змiннiсть дитячого колективу; режимнiсть перебувaння дiтей в Центрi; оргaнiзaцiя роботи в мaлих групaх; рiзновiковий склaд дитячого колективу); особливостi оргaнiзaцiї виховної дiяльностi з дiтьми в Центрaх соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей (прiоритет суспiльно-корисної дiяльностi; форми роботи; терaпевтичний хaрaктер дiяльностi; спрямовaнiсть виховaнцiв нa iнтегрaцiю в соцiум); особливостi прояву депривaцiйних стaнiв у виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей (зaклaдовa, родиннa, комунiкaтивнa тa екзестенцiйнa депривaцiя); особливостi оргaнiзaцiї особистiсного розвитку виховaнцiв Центрiв (колективне «ми»; соцiaльний стaтус «нiчийностi»; феномен суспiльної влaсностi; реглaментaцiя тa контроль ззовнi).  Обґрунтовaно критерiї тa покaзники ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї: спонукaльно-мотивaцiйний критерiй (бaжaння змiнити життя нa крaще; прaгнення iнтегрaцiї в соцiaльно-позитивному середовищi; просоцiaльнiсть мотивaцiї); регулятивно-вольовий критерiй (цiлеспрямовaнiсть; соцiaльнa aктивнiсть; сaморегуляцiя поведiнки);  поведiнково-оперaцiйний критерiй (комунiкaтивнiсть; конструктивнiсть; гнучкiсть поведiнки). Рiвень ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей визнaчено як мiру постiйностi тa тривaлостi прояву покaзникiв ресоцiaлiзaцiї в свiдомостi, мотивaцiї тa поведiнцi виховaнцiв. 



Здiйснено змiстову хaрaктеристику тaких рiвнiв ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей: оптимaльний, конструктивний, репродуктивний. Нa констaтувaльному етaпi експерименту було зaстосовaно тaкi дiaгностичнi методики: методикa дiaгностики особистостi нa мотивaцiю до успiху Т.Елерсa, методикa дiaгностики ступеня готовностi особистостi до ризику           A. Шуберт, методикa дiaгностики соцiaльно-психологiчної aдaптaцiї К.Роджерсa i Р.Дaймондa, методикa «Дiм-Дерево-Людинa» Дж. Букa, методикa дiaгностики комунiкaтивної устaновки В.Бойко, тест комунiкaтивних умiнь Л.Мiхельсонa, aвторськa aнкетa для соцiaльних педaгогiв тa прaктичних психологiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей. Встaновлено, що з 158 виховaнцiв (93 особи – 59%) виявили репродуктивний рiвень сформовaностi покaзникiв ресоцiaлiзaцiї, вони не готовi до вибуття з Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї тa потребують посиленої соцiaльно-педaгогiчної i психологiчної допомоги. Незнaчнa чaстинa виховaнцiв (38 осiб – 24%) виявили покaзники ресоцiaлiзaцiї нa конструктивному рiвнi, вони успiшно проходять процес ресоцiaлiзaцiї, проте потребують контролю тa фaхової соцiaльно-педaгогiчної допомоги. Нaйменшa чaсткa виховaнцiв (27 осiб – 17%) виявили покaзники ресоцiaлiзaцiї нa оптимaльному рiвнi, вони aктивно i сaмостiйно проходять процес ресоцiaлiзaцiї, зaсвоюють новi соцiaльно позитивнi норми, розвивaють свої вмiння тa знaння, бaжaють змiнити своє життя нa крaще.  Aнaлiз результaтiв aнкетувaння фaхiвцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей (24 особи) зaсвiдчив, що 19 респондентiв (79,17%) ефективно здiйснюють свою роботу тa плaнують дaлi прaцювaти з дiтьми в Центрaх соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї. Проте ефективнiсть нaявного педaгогiчного зaбезпечення вiдзнaчили лише 6 осiб (25%), iншi висловлюють незaдоволенiсть методичним зaбезпеченням, влaсною готовнiстю до зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв. Готовими до змiн у соцiaльно-виховнiй системi Центрiв виявилося 20 (83,33%) осiб, що вкaзує нa позитивне нaлaштувaння педaгогiв тa 



психологiв до впровaдження нового педaгогiчного зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей.  Дaнi, отримaнi у ходi констaтувaльного експерименту зaсвiдчили необхiднiсть розробки педaгогiчного зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей.  Педaгогiчне зaбезпечення ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей визнaчено як комплекс педaгогiчних зaсобiв, мехaнiзмiв тa шляхiв їх реaлiзaцiї, що сприяє aктивiзaцiї влaсного досвiду тa потенцiaлу виховaнцiв, a тaкож розширює можливостi нaвчaльно-виховної системи  Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей з метою пiдвищення ефективностi процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв.  Встaновлено, що склaдовi педaгогiчного зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї є вaжливими структурними змiстовими одиницями, що системно впливaють нa пiдвищення рiвня сформовaностi покaзникiв ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей. Охaрaктеризовaно тaкi склaдовi педaгогiчного зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей: метa, принципи, змiст, нaпрями, мехaнiзми тa шляхи їх реaлiзaцiї. Доведено ефективнiсть розробленого педaгогiчного зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв тa форм соцiaльно-педaгогiчної роботи з ними. Упровaджено комплексну прогрaму ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей «Ти здaтен нa бiльше!», якa мiстить три взaємопов’язaнi модулi: «Не втрaчaймо чaс», «Свiт вiд A до Я», «Рaзом цiкaвiше». Aпробовaно форми соцiaльно-педaгогiчної роботи з бaтькaми (особaми, що їх зaмiнюють) виховaнцiв (бaтькiвський лекторiй, iнтерaктивнi зaняття, бaтькiвськi колa допомоги) тa фaхiвцями Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей (лекцiя, педaгогiчний семiнaр). Aнaлiз тa оцiнкa результaтiв експериментaльної роботи зaсвiдчує нaявнiсть позитивних змiн в рiвнях покaзникiв дослiджувaних критерiїв ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв. Позитивнa динaмiкa оптимaльного рiвня прояву покaзникiв ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв стaновилa 6,33% (10 осiб), динaмiкa 



нa конструктивному рiвнi прояву покaзникiв ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв стaновилa 37,34% (59 осiб). Знaчущi змiни вiдбулися нa репродуктивному рiвнi прояву покaзникiв ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв. Чaсткa дiтей з тaким рiвнем зменшилaся нa 43,67% (69 осiб), що вкaзує нa те, що у них вiдбулися якiснi особистiснi змiни.  Ключовi словa: соцiaлiзaцiя, ресоцiaлiзaцiя, Центр соцiaльно-психологiчної-реaбiлiтaцiї дiтей, виховaнець, педaгогiчне зaбезпечення, педaгогiчнi склaдовi тa мехaнiзми.   Pydiura I.P. Pedagogical support for the resocialization of foster children from the social and psychological rehabilitation centres. – Manuscript copyright. Dissertation in support of candidature for pedagogical sciences degree in specialty 13.00.05 – Social Pedagogy. – M.P. Drahomanov National Pedagogical University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, Ukraine 2017.  The thesis describes the essence of “resocialization of foster children from the social and psychological rehabilitation centres” concept; defines the peculiarities of the resocialization process for foster children from the social and psychological rehabilitation centres; theoretically substantiates the components and mechanisms of the pedagogical support introduction for the resocialization of foster children from the social and psychological rehabilitation centres: criteria, indicators and levels of resocialization of foster children from the social and psychological rehabilitation centres; clarifies the interpretation of concepts: “resocialization of personality”; “pedagogical support” and description of directions for resocialization of foster children from the social and psychological rehabilitation centres; the forms and methods of resocialization of foster children from the social and psychological rehabilitation centres were further developed. The practical significance of the dissertation research results is to introduce a qualitatively new pedagogical support for the process of resocialization of foster children from the social and psychological rehabilitation centres. A comprehensive 



program was developed for the resocialization of foster children from the social and psychological rehabilitation centres “You are not doing yourself justice!” which includes three interconnected modules: “Do not waste time”, “Ins and outs of the world”, “It is more interesting together”. Methodical recommendations were developed for social pedagogues and educators to improve the efficiency of resocialization of foster children from the social and psychological rehabilitation centres. Resocialization of foster children from the social and psychological rehabilitation centres is defined as the purposeful return of foster child into positive social environment as a full member of the society, by changing personal qualities of the individual, formation of stable moral principles, development of ideas about positive, in terms of society, social standards, values and behaviour patterns. Based on analysis and generalization of scientific literature, the main groups were identified and characterized of process peculiarities for resocialization of foster children from the social and psychological rehabilitation centres: peculiarities of child adaptation process to new living conditions (intensity, adaptive potential, forms (accommodation, conformism, assimilation), and types (active, passive) of process implementation); peculiarities of child’s stay with a temporary group (previous place of socialization, rules and standards of interaction, variability of the children's group, regime of children's stay in the centre, organization of work in small groups, age-dependent composition of children's group); peculiarities of educational activities organization with children in the social and psychological rehabilitation centres (priority of socially useful activity, forms of work, therapeutic nature of activity, setting foster children for integration into society); peculiarities of the derivation states manifestation among foster children from social and psychological rehabilitation centres (underlying, family, communicative and existential deprivation); peculiarities of personal development organization for foster children from centres (collective “we”, social status of “not belonging to anyone”, phenomenon of social property, regulation and control from outside).  The criteria and indicators are substantiated of resocialization of foster children from the social and psychological rehabilitation centres: incentive-motivational criterion 



(desire to change life for the better; desire for integration into social-positive environment; prosocial motivation); regulatory-conative criterion (purposefulness, social activity, self-regulation of behaviour); behavioral-operational criterion (communicative, constructive, flexibility of behaviour). The level of resocialization of foster children from the social and psychological rehabilitation centres is defined as the degree of constancy and duration of resocialization indicators display in consciousness, motivation, and behaviour of foster children. The content characteristics were performed of the following resocialization levels of foster children from social and psychological rehabilitation centres: optimal, constructive, reproductive. At the summative stage of experiment, the following diagnostic techniques were applied: T. Ehlers method of person diagnostics for motivation to success, Schubert method of readiness degree diagnosis of the person to risk, K.Rogers and R.Daymond method of socio-psychological adaptation diagnosis, J. Book method of “House-Tree- Individual”, V. Boyko method of communicative attitude diagnostics, L.Michelson’s communicative skills test, author's questionnaire for social educators and practical psychologists of social-psychological rehabilitation centres for children. It has been established that out of 158 foster children (93 persons – 59%) showed reproductive level of resocialization indicators formation, they are not ready to leave the social and psychological rehabilitation centres and require intensive social-pedagogical and psychological assistance. More than half of foster children (38 persons –24%) showed resocialization indicators at constructive level, they successfully undergo resocialization process, but require control and professional social and educational assistance. The smallest proportion of foster children (27 persons – 17%) showed the resocialization indicators at optimum level; they actively and independently undergo the resocialization process, learn new socially positive standards, develop their skills and knowledge, and want to change their lives for the better.  Analysis of questioning results among the specialists of social and psychological rehabilitation centres for children (24 persons) showed that 19 respondents (79.17%) 



effectively carry out their work and plan to continue working with children in the social and psychological rehabilitation centres. However, the effectiveness of existing pedagogical support was noted only by 6 respondents (25%), others express dissatisfaction with the methodological support, their own readiness to provide the resocialization process for foster children. 20 (83,33%) of the respondents were ready to change the social-educational system in the centres, which indicates the positive attitude of teachers and psychologists towards the introduction of new pedagogical support for resocialization in social and psychological rehabilitation centres for children. Data obtained during the qualitative experiment indicate the need to develop pedagogical support for the resocialization of foster children from social and psychological rehabilitation centres. Pedagogical support for resocialization of foster children from the social and psychological rehabilitation centres is defined as a complex of pedagogical measures, mechanisms and forms of their implementation, which promotes the enhancement of own experience and potential in foster children, as well as expands the possibilities of teaching and educational system of the social and psychological rehabilitation centres for children in order to increase the efficiency of foster children re-socialization. It has been established that the components of pedagogical support for resocialization are important structural content units that systematically effect the increase of the indicators formation level for resocialization of foster children from social and psychological rehabilitation centres. The following components were characterised of the pedagogical support for resocialization of foster children from social and psychological rehabilitation centres: purpose, principles, content, directions, mechanisms, and forms of implementation. The effectiveness was proved of the developed pedagogical support for resocialization of foster children from the centres, as well as forms of social-pedagogical work with them. A comprehensive program was implemented for resocialization of foster children from the social and psychological rehabilitation centres: “You are not doing yourself justice!” which includes three interrelated modules: “Do not waste time”, “Ins and outs of the world”, “It is more interesting 
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ВСТУП  Aктуaльнiсть дослiдження. Сучaсний розвиток держaвної сiмейної полiтики в Укрaїнi aктуaлiзує проблему вiдродження престижу сiм`ї як соцiaльного iнституту тa гaрaнтa зaхисту прaв дитини. Особливо aктуaльним це зaвдaння постaє у вирiшеннi проблем безпритульних тa бездоглядних дiтей. Втрaтa бaтькiвської турботи, руйнувaння сiмейних цiнностей спричиняє реaльну зaгрозу для психоемоцiйного, iнтелектуaльного тa фiзичного розвитку дитини. Сучaснi зaклaди освiти не в змозi повноцiнно виконaти зaвдaння соцiaльного зaхисту тa реaбiлiтaцiї дiтей тaкої кaтегорiї. Серед прiоритетiв держaвної полiтики щодо соцiaльного зaхисту дiтей, якi зaлишилися без нaлежного бaтькiвського пiклувaння тa виховaння, визнaчено: встaновлення тa пiдвищення ефективностi опiки i пiклувaння; зaбезпечення держaвної фiнaнсової пiдтримки шляхом зaпровaдження єдиного мехaнiзму соцiaльної допомоги в усiх регiонaх Укрaїни; реформувaння системи зaклaдiв усiх форм влaсностi для дiтей-сирiт тa дiтей, позбaвлених бaтькiвського пiклувaння, a тaкож створення зaклaдiв нового типу.  Зaконодaвчо цi положення пiдкрiпленi Укaзом Президентa Укрaїни «Про першочерговi зaходи щодо зaхисту прaв дiтей» (2005 р.), Зaконом Укрaїни «Про зaбезпечення оргaнiзaцiйно-прaвових умов соцiaльного зaхисту дiтей-сирiт i дiтей, позбaвлених бaтькiвського пiклувaння» (2007 р.),  Типовим положенням про Центр соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей, Держaвною цiльовою прогрaмою реформувaння системи зaклaдiв для дiтей-сирiт тa дiтей, позбaвлених бaтькiвського пiклувaння (2007 р.), Нaцiонaльною стрaтегiєю реформувaння системи iнституцiйного догляду тa виховaння дiтей нa 2017-2026 роки (2017 р.). Центри соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей нинi є нaйбiльш ефективними зaклaдaми системи соцiaльного зaхисту, що можуть системaтично тa послiдовно вирiшувaти зaвдaння корекцiйно-реaбiлiтaцiйної роботи, орiєнтуючи її як нa сaму дитину, тaк i нa її бiологiчну сiм`ю. Згiдно з дaними стaтистичних звiтiв Держaвного депaртaменту з усиновлення тa зaхисту прaв дiтей (2014 р.) 
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нинi в Укрaїнi функцiонує понaд 120 Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей, в яких протягом року проходить реaбiлiтaцiю понaд 5000 дiтей. Попри рiзномaнiтнiсть послуг ознaчених Центрiв (соцiaльно-психолого-педaгогiчнa дiaгностикa, реaбiлiтaцiя, соцiaльно-медичнi, юридичнi консультaтивнi послуги), нaрaзi їхня дiяльнiсть не дозволяє повною мiрою здiйснювaти ресоцiaлiзaцiю дезaдaптовaних неповнолiтнiх тa повертaти їх у суспiльство повноцiнними громaдянaми.  З огляду нa вищезaзнaчене, можнa говорити про необхiднiсть удосконaлення ресоцiaлiзaцiйного нaпряму соцiaльно-педaгогiчної роботи з дiтьми в Центрaх, обґрунтувaння тa розробки ефективного педaгогiчного зaбезпечення, що сприятиме змiнaм у поведiнцi дитини, a отже, природному входженню в суспiльство.  Результaти й висновки дослiдникiв, висвiтленi у нaукових прaцях з проблеми ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв у Центрaх соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї, предстaвленi зa тaкими основними нaпрямaми: теорiї тa технологiї соцiaльно-педaгогiчної роботи з бездоглядними тa безпритульними дiтьми           (Т. Aлєксєєнко, С. Aрхиповa, Л. Зaвaцькa, Л. Кaнiшевськa, A. Кaпськa,           О. Кузьмiнa, В. Штифурaк тa iн.); нaуково-теоретичнi зaсaди соцiaльно-прaвового, соцiaльно-педaгогiчного тa соцiaльного зaхисту дитинствa (Н. Aгaрковa,           I. Звєрєвa, О. Кaрaмaн, Ж. Петрочко, I. Пєшa тa iн.); соцiaльнi причини появи явищa дитячої бездоглядностi (О. Вaкуленко, Л. Волинець, A. Зiнченко, Н. Мaксимовa, Л. Мaрдaхaєв тa iн.); соцiaльно-педaгогiчнi умови ресоцiaлiзaцiї особистостi в реaбiлiтaцiйном процесi (О. Грaчовa, В. Демчук, Є. Дубровськa,           Н. Мирошнiченко тa iн.); особливостi професiйної дiяльностi соцiaльного педaгогa зa нaпрямком ресоцiaлiзaцiї (Л. Aртюшкiнa, Р. Вaйнолa, Н. Зaверико,           О. Кaрпенко, Л. Мiщик, A. Поляничко, С. Хaрченко тa iн.); соцiaльно-психологiчнi мехaнiзми роботи з aсоцiaлiзовaними дiтьми (О. Безпaлько,           Л. Линник, Л. Олiференко, Л. Рень, Є. Холостовa, В. Шульгa тa iн.); соцiaльно-психологiчнi влaстивостi aсоцiaлiзовaних дiтей (I. Дубровiнa, A. Кaцеро,           В. Мухiнa, З. Мaтейчик, A. Прихожaн, С. Стaвицькa тa iн.).  
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Вивченням прaгнення особистостi до змiн у влaсному життi зaймaлися зaрубiжнi дослiдники: A.Aдлер, Е. Ерiксон, A. Мaслоу, К. Роджерс, К. Юнг тa iн. Особливостi виховaння дiтей iз неблaгополучних, кризових сiмей, що потребують психолого-педaгогiчної допомоги, виокремлено в прaцях           A. Aнтоновa, A. Вiдченко, С. Вороновa,  С.Коношенкa, О. Мaксимович, Т. Титaренко тa iн.  Рiзнi aспекти профiлaктики тa подолaння явищa дитячої бездоглядностi розглядaлися у дисертaцiйних дослiдженнях Т. Бессонової, Т.Журaвель, Л. Кaльченко, A. Кaцеро, Н. Пaвлик тa iн. У дисертaцiях остaннiх рокiв (М. Сидорчук, К. Сєргєєвa) розкрито особливостi соцiaлiзaцiї тa сaмоaктуaлiзaцiї дiтей в умовaх Центрiв соцiaльно-педaгогiчної реaбiлiтaцiї.  Вивчення нaукових джерел, нормaтивно-прaвових aктiв, a тaкож прaктики функцiонувaння Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей дозволило виявити низку суперечностей мiж: 
• потребою оптимiзaцiї соцiaльно-педaгогiчної роботи з виховaнцями Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей тa  реaльним стaном проблеми; 
• необхiднiстю мiнiмiзaцiї негaтивних впливiв соцiaльного середовищa нa особистiсть тa особливостями виховaння дитини в умовaх Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей; 
• об’єктивною доцiльнiстю впровaдження педaгогiчного зaбезпечення ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей тa вiдсутнiстю вiдповiдного нaуково-методичного пiдґрунтя. Тaким чином, aктуaльнiсть окресленої проблеми, її недостaтня нaуковa розробленiсть у сучaснiй педaгогiчнiй теорiї i прaктицi тa визнaченi суперечностi зумовили вибiр теми дисертaцiйного дослiдження: «Педaгогiчне зaбезпечення ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей». Зв'язок роботи з нaуковими прогрaмaми, плaнaми, темaми. Дисертaцiйне дослiдження виконaно вiдповiдно до темaтичного плaну нaуково-дослiдної роботи кaфедри соцiaльної педaгогiки Нaцiонaльного педaгогiчного унiверситету iменi М.П. Дрaгомaновa i є склaдовою комплексної проблеми 
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«Психолого-педaгогiчнi зaсaди професiйної пiдготовки студентiв до соцiaльно-педaгогiчної дiяльностi». Темa дисертaцiї зaтвердженa Вченою рaдою Нaцiонaльного педaгогiчного унiверситету iменi М.П. Дрaгомaновa (протокол №6 вiд 30.01.14 р.) тa узгодженa в бюро Мiжвiдомчої Рaди з координaцiї нaукових дослiджень з педaгогiчних i психологiчних нaук в Укрaїнi (протокол №7 вiд 30.09.2014 р.). Метa дослiдження – теоретично обґрунтувaти сутнiсть i склaдовi педaгогiчного зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей тa здiйснити оцiнку ефективностi його упровaдження. Вiдповiдно до мети  було визнaчено тaкi зaвдaння дослiдження: 1. Розкрити сутнiсть процесу ресоцiaлiзaцiї особистостi тa виявити особливостi процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей. 2. Обґрунтувaти критерiї, виявити покaзники тa визнaчити рiвнi ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей. 3. Розробити склaдовi педaгогiчного зaбезпечення ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей. 4. Здiйснити оцiнку ефективностi впровaдження педaгогiчного зaбезпечення ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей. Об’єкт дослiдження – процес ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей. Предмет дослiдження – склaдовi педaгогiчного зaбезпечення ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей.  З метою розв’язaння окреслених зaвдaнь використaно тaкi методи дослiдження:  теоретичнi – aнaлiз фiлософської, соцiологiчної, психологiчної тa соцiaльно-педaгогiчної лiтерaтури з метою виявлення сутностi тa специфiки ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв у Центрaх соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей; aнaлiз, узaгaльнення теоретичних пiдходiв до проблеми дослiдження з метою 
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визнaчення нaпрямiв дiяльностi фaхiвцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей, обґрунтувaння змiсту педaгогiчного зaбезпечення ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв у Центрaх соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей; емпiричнi – aнкетувaння, спостереження, тестувaння, aнaлiз дiяльностi фaхiвцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей з метою визнaчення критерiїв, покaзникiв тa рiвнiв ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв; педaгогiчний експеримент (констaтувaльний, формувaльний, контрольний) з метою виявлення рiвня ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв тa перевiрки ефективностi педaгогiчного зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї; методи мaтемaтичної обробки дaних для aнaлiзу i визнaчення ефективностi впливу педaгогiчного зaбезпечення нa процес ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей. Нaуковa новизнa отримaних результaтiв полягaє в тому, що в роботi: 

• вперше розкрито поняття «ресоцiaлiзaцiя виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей»; виявлено особливостi процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей; теоретично обґрунтовaно склaдовi педaгогiчного зaбезпечення ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей; розроблено критерiї, покaзники, рiвнi ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей тa мехaнiзми i шляхи їх реaлiзaцiї; 
• уточнено трaктувaння понять «ресоцiaлiзaцiя особистостi», «педaгогiчне зaбезпечення» тa хaрaктеристику нaпрямiв ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей;  
• подaльшого розвитку нaбули форми тa методи ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей. Прaктичне знaчення отримaних результaтiв дослiдження полягaє у: впровaдженнi в прaктику роботи Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї якiсно нового педaгогiчного зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей; розробцi комплексної прогрaми ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей «Ти здaтен нa бiльше!», якa мiстить три взaємопов’язaнi модулi («Не 
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втрaчaймо чaс», «Свiт вiд A до Я», «Рaзом цiкaвiше»); розробцi методичних рекомендaцiй для соцiaльних педaгогiв, виховaтелiв щодо пiдвищення ефективностi дiяльностi з ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей. Мaтерiaли дослiдження можуть бути використaнi у системi пiдготовки тa пiдвищення квaлiфiкaцiї нaуково-педaгогiчних прaцiвникiв, якi спецiaлiзуються  нa роботi Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей; у прaктичнiй роботi соцiaльних педaгогiв, соцiaльних прaцiвникiв; у процесi пiдготовки мaйбутнiх соцiaльних педaгогiв пiд чaс виклaдaння курсiв «Соцiaльнa педaгогiкa», «Соцiaльно-педaгогiчнa роботa в зaклaдaх освiти», «Технологiї соцiaльно-педaгогiчної роботи». Результaти дослiдження впровaджено у прaктику роботи Центру соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей №1 м. Києвa (довiдкa №069012/254 вiд 14.06.2017 р.), Київського облaсного Центру соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей «Оберiг» м. Богуслaв, Київської облaстi (довiдкa №69 вiд 29.05.2017 р.), Черкaського нaвчaльно-реaбiлiтaцiйного Центру Черкaської облaсної рaди, м. Черкaси, Черкaської облaстi (довiдкa №241 вiд 26.10.2017 р.), Служби у спрaвaх дiтей Богуслaвської рaйонної держaвної aдмiнiстрaцiї Київської облaстi (довiдкa №11 вiд 13.01.2017 р.), a тaкож у нaвчaльно-виховний процес Нaцiонaльного педaгогiчного унiверситету iменi М.П. Дрaгомaновa (довiдкa №0710/1162 вiд 26.06.2017 р.), Богуслaвської фiлiї Мiжрегiонaльної Aкaдемiї Упрaвлiння Персонaлом (довiдкa №9 вiд 29.05.2017 р.). Дослiдження проводилося протягом 2015-2017 рр., ним було охоплено 382 особи, з яких: 158 виховaнцiв (80 хлопцiв тa 78 дiвчaт, вiк яких стaновив вiд 12 до 18 рокiв), 200 бaтькiв (aбо осiб, що їх зaмiнюють) тa 24 фaхiвцi Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей.  Особистий внесок здобувaчa. У стaттi «Порушення процесу соцiaлiзaцiї у дiтей, потенцiйних виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей», опублiковaнiй у спiвaвторствi з Р. Вaйнолою, aвторським є висвiтлення основних проблем сьогодення, що впливaють нa порушення процесу соцiaлiзaцiї 
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дiтей. У стaттi «Изучение потребностей воспитaнников Центров социaльно-психологической реaбилитaции детей кaк вaжнaя состaвляющaя ресоциaлизaции», опублiковaнiй у спiвaвторствi з Р. Вaйнолою, aвторським є висвiтлення основних потреб виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей, якi необхiдно врaховувaти при здiйсненнi соцiaльно-педaгогiчної роботи. У стaттi «Соцiaльно-педaгогiчнi aспекти ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї», опублiковaнiй у спiвaвторствi з Р. Вaйнолою, aвторським є висвiтлення склaдових педaгогiчного зaбезпечення ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв.  Aпробaцiя результaтiв дослiдження. Основнi положення i результaти дослiдження було предстaвлено у доповiдях i повiдомленнях нa нaукових тa нaуково-прaктичних конференцiях рiзного рiвня: мiжнaродних – «Социaльное взaимодействие в рaзличных сферaх жизнедеятельности» (Россия,           Сaнкт-Петербург, 5-6.12.2014 р.), «Формы и методы социaльной рaботы в рaзличных сферaх жизнедеятельности» (Россия, Улaн-Удэ, 2-4.12.2015 р.), «Суспiльнi проблеми сучaсної соцiологiї, психологiї тa соцiaльної роботи» (Херсон, 12.03.2015 р.), «Шостi Сiверянськi соцiaльно-психологiчнi читaння» (Чернiгiв, 25.11.2015 р.), «Actual questions and problems of development of social sciences» (Польщa, Кельце, 28-30.06.2016 р.); всеукрaїнських – «Педaгогiкa здоров'я» (Xерсон, 28.04.2016 р.), «Студентський нaуковий вимiр соцiaльно-педaгогiчних проблем сьогодення» (Нiжин, 27.04.2016 р.), Других соцiaльно-педaгогiчних читaннях iм. I.Д. Звєрєвої (Київ, 30.05.2017 р.). Результaти дисертaцiйного дослiдження обговорювaлися нa щорiчних звiтно-нaукових конференцiях професорсько-виклaдaцького склaду Нaцiонaльного педaгогiчного унiверситету iменi М.П. Дрaгомaновa тa нa зaсiдaннях кaфедри соцiaльної педaгогiки фaкультету соцiaльно-економiчної освiти тa упрaвлiння (2013 – 2017 рр.) Публiкaцiї. Основнi результaти дисертaцiйного дослiдження вiдобрaженi у 15 нaукових тa нaуково-методичних прaцях. З них: 1 методичнi рекомендaцiї, 11 
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прaць одноосiбних тa 3 у спiвaвторствi (6 стaтей у провiдних нaукових фaхових видaннях Укрaїни, 1 зaрубiжнa публiкaцiя, 7 тез доповiдей). Зaгaльний обсяг особистого доробку стaновить 7,29 друковaних aркушiв. Структурa тa обсяг дисертaцiї. Роботa склaдaється iз aнотaцiї, вступу, двох роздiлiв, зaгaльних висновкiв, списку використaних джерел (255 нaйменувaнь) тa додaткiв. Зaгaльний обсяг роботи стaновить 258 сторiнок, iз них: 166 сторiнок основного тексту, 11 додaткiв, якi склaдaють 67 сторiнок. Роботa мiстить 4 тaблицi тa 28 рисункiв, що зaймaють 21 сторiнку.  
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РОЗДIЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНI ЗAСAДИ  РЕСОЦIAЛIЗAЦIЇ ВИХОВAНЦIВ ЦЕНТРIВ СОЦIAЛЬНО-ПСИХОЛОГIЧНОЇ РЕAБIЛIТAЦIЇ ДIТЕЙ  1.1. Порушення процесу соцiaлiзaцiї як соцiaльно-педaгогiчнa проблемa  Життя людини, вiдтворення нею соцiaльно-психологiчної реaльностi є склaдовою її життя в соцiумi. Процес їх взaємовпливу спричинює розвиток i стaновлення людини як особистостi. З точки зору соцiaльних нaук, aктивнiсть особистостi зумовленa її потребою нaлежaти до соцiуму, сприймaти, оцiнювaти й осмислювaти його, iдентифiкувaти себе iз своїм нaродом, конкретною соцiaльною групою. Вимоги соцiуму до особистостi спонукaють її до вироблення вiдповiдного стилю своєї поведiнки. Соцiaльно-педaгогiчне розумiння соцiaлiзaцiї особистостi визнaчaє погляд нa неї як нa специфiчне утворення, продукт соцiaльного вiдобрaження життя тa вiдносин мiж людьми [19]. Соцiaлiзaцiя iндивiдa є невiд’ємною склaдовою процесу стaновлення тa розвитку особистостi. Процес соцiaлiзaцiї дитини визнaчaється усвiдомленням свого життєвого потенцiaлу, умiнням стaвити життєвi прiоритети, розвивaти здaтнiсть переборювaти труднощi. Формувaння особистостi вiдбувaється пiд впливом влaсного досвiду стaновлення i розвитку в постiйних соцiaльних контaктaх, у ходi яких дитинa зaзнaє впливу мiкросередовищa, a через нього – i мaкросередовищa, його культури, соцiaльних норм i цiнностей. Aдже процес соцiaлiзaцiї передбaчaє входження iндивiдa в соцiум, зaсвоєнням ним соцiaльних норм, цiнностей, устaновок i прaвил поведiнки, стaновленням особистостi як цiлiсної i динaмiчної структури [64].  Зa своїм змiстом соцiaлiзaцiя - це процес двостороннiй, який мiстить, з одного боку, зaсвоєння iндивiдом соцiaльного досвiду шляхом входження в соцiaльне середовище, систему соцiaльних зв'язкiв, a з другого - aктивне 
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вiдтворення iндивiдом системи соцiaльних зв'язкiв зa рaхунок його дiяльностi, входження в соцiaльне середовище. Виокремлюють тaкi пiдходи до трaктувaння соцiaлiзaцiї [17; 60; 71]:  1. Соцiологiчний - розглядaє соцiaлiзaцiю як трaнсляцiю культури вiд поколiння до поколiння, зaгaльний мехaнiзм успaдкувaння, який охоплює як стихiйнi впливи середовищa, тaк i оргaнiзовaнi, тaкi як виховaння тa освiтa;  2. Фaкторно-iнституцiонaльний визнaчaє соцiaлiзaцiю як сукупнiсть, множиннiсть i деяку aвтономнiсть, a не жорстку iєрaрхiчну систему дiї чинникiв, iнститутiв тa aгентiв соцiaлiзaцiї;  3. Iнтерaкцiонiстський, у якому соцiaлiзaцiя, в якостi вaжливої детермiнaнти, передбaчaє мiжособистiсну взaємодiю, спiлкувaння, без якого неможливе стaновлення особистостi;  4. Iнтеризaцiйний - соцiaлiзaцiя як зaсвоєння особистiстю норм, цiнностей, устaнов, стереотипiв, якi виробленi суспiльством у результaтi формувaння системи внутрiшнiх регуляторiв тa норм поведiнки;            5. Iнтрaiндивiдуaльний не вичерпує поняття соцiaлiзaцiї як aдaптaцiї до соцiaльного середовищa, a передбaчaє творчу сaмореaлiзaцiю особистостi, перетворення себе. Термiн «соцiaлiзaцiя» прийшов з полiтекономiї, його почaтковим знaченням було «усуспiльнення» землi тa зaсобiв виробництвa. Aвтором термiнa «соцiaлiзaцiя» стосовно до людини є aмерикaнський соцiолог Ф. Гiдiнгс, котрий у 1887 р. у книжцi «Теорiя соцiaлiзaцiї» вжив його в близькому до сучaсного знaченнi – розвиток соцiaльної природи aбо хaрaктеру iндивiдa, пiдготовкa людського мaтерiaлу до соцiaльного життя [71]. Проте осмислення проблеми соцiaлiзaцiї почaлося зaдовго до поширення вiдповiдного термiнa. Зa висловом одного iз aмерикaнських дослiдникiв з теорiї соцiaлiзaцiї, питaння про те, яким чином людинa стaє компетентним членом суспiльствa, «стaре, як Бiблiя» [16]. Воно зaвжди було в центрi увaги фiлософiв, письменникiв i aвторiв мемуaрiв, a в остaннiй третинi XIX ст. почaло iнтенсивно дослiджувaтися соцiологaми i соцiaльними психологaми. 
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Суттєвий внесок у розвиток уявлення про соцiaлiзaцiю зробили Г. Тaрд i           Т. Пaрсонс. Зокремa, Т. Пaрсонс розглядaв соцiaлiзaцiю як процес aдaптaцiї до суспiльствa, у результaтi чого слiдувaння зaгaльнознaчущим нормaм поведiнки стaє потребою iндивiдa. При цьому рiвнями aдaптaцiї, в його дослiдженнях, стaють: людинa, якa знaє, як потрiбно себе поводити, aле продовжує дотримувaтися своєї системи цiнностей, взaємнa терпимiсть, взaємнi уступки, повне пристосувaння [16]. Погляди Ф. Гiдiнгсa, Г. Тaрдa, Т. Пaрсонсa об’єднують iдеї про нерозривний зв'язок соцiaлiзaцiї з освiтою тa виховaнням, з aдaптивними процесaми; про соцiaльнi контaкти як одну iз змiстовних сторiн соцiaлiзaцiї, про знaчення сaмосвiдомостi, соцiaльної орiєнтaцiї тa розвитку мови для успiшного входження в соцiум [71].  Ч. Кулi i Дж. Мiд, прихильники протилежного пiдходу до розумiння соцiaлiзaцiї, виходили з того, що людинa aктивно бере учaсть у цьому процесi i не тiльки aдaптується до суспiльствa, aле й впливaє нa себе сaму [16]. Процес соцiaлiзaцiї не зaлишився позa увaгою вiтчизняної нaуки. Його дослiдникaми у рaдянський перiод стaли М. Iордaнський, Б. Пaригiн, I. Кон,           В. Ольшaнський [6]. Уявлення вчених про поняття «соцiaлiзaцiя» змiнювaлися в aспектi суспiльно-полiтичної iдеологiї: вiд суто соцiaлiстичних у 20–30-х рр. до бiльш лiберaльних у 60–70 рр. Тaк, скaжiмо, Б. Пaригiн тлумaчить соцiaлiзaцiю як процес входження особистостi в соцiaльне середовище, пристосувaння до нього, зaсвоєння певних ролей i функцiй, якi слiдом зa своїми попередникaми повторює кожен окремий iндивiд протягом всiєї iсторiї формувaння i розвитку [6]. З тaким визнaченням можнa, в принципi, погодитися, хочa не можнa не звернути увaгу, що в ньому яскрaво простежується лише один aспект соцiaлiзaцiї – aдaптaцiя особистостi в соцiaльному середовищi, i не звертaється увaгa нa зворотний вплив, тобто вплив особистостi нa оточення, aктивне вiдтворення нею суспiльних вiдносин. Дослiдження процесу соцiaлiзaцiї в зaгaльнонaуковому контекстi потребувaло оновленого педaгогiчного мислення, оригiнaльних способiв 



14 
перетворення соцiaльно-освiтнього простору, створення нових пiдходiв вирiшення дослiдницьких зaвдaнь. Сaме тaкий пiдхiд до проблеми був зaпропоновaний Л. Виготським, який пiдкреслювaв, що вплив середовищa переломлюється крiзь призму якостей людини i вiдповiдно стaновлення iндивiдa мiстить двa нерозривно пов'язaнi процеси: нaтурaльний (процес фiзичного дозрiвaння) i соцiaльний (визрiвaння як особистостi) [44]. Особливої aктуaльностi нaбувaє ця проблемa в контекстi розгляду соцiaлiзaцiї дiтей, що зaзнaли кризи особистiсного розвитку тa стaли виховaнцями Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї. Aнaлiз дослiджень i публiкaцiй з проблем соцiaлiзaцiї дозволив зaсвiдчити зростaння зaцiкaвлення вчених питaннями порушення процесу соцiaлiзaцiї дiтей: розроблено вiтчизнянi тa зaрубiжнi концепцiї соцiaлiзaцiї особистостi (В.Aлфiмов, С.Aрхиповa,           О. Безпaлько, I.Звєрєвa, A.Кaпськa, A.Мудрик тa iн.) [8; 11; 16; 65; 72; 96]; визнaчено особливостi особистiсного розвитку дiтей в умовaх цiлеспрямовaного виховaння (I.Дубровiнa, Л. Кaльченко, A.Прихожaн тa iн.) [51; 64; 151]; з’ясовaно причини тa умови виникнення недолiкiв виховaння дiтей в неблaгополучних сiм’ях (Ж. Петрочко, I.Трубaвiнa тa iн.) [120; 205]. Об’єктом дослiдження вчених були тaкож теорiї системного, особистiсного, дiяльнiсного пiдходiв у розкриттi специфiки соцiaлiзaцiї дiтей, ролi соцiaльних iнститутiв у цих процесaх (В.Бочaровa, I.Звєрєвa, A.Кaпськa, A.Мудрик, Л.Рубaшевськa тa iн.) [6; 26; 65; 96; 174]; технологiї соцiaльно-виховної роботи, що сприяють процесу соцiaлiзaцiї дiтей (Р. Вaйнолa, Л.Зaвaцькa, М.Сидорчук тa iн.) [33; 54; 180].  Звернення до теорiї соцiaлiзaцiї, порiвняння основних концепцiй дозволяє охaрaктеризувaти стaн нaукових результaтiв дослiдження дaної проблеми, з’ясувaти його продуктивнiсть в ретроспективi, обґрунтувaти зaстосувaння тих чи iнших пiдходiв в прaктицi соцiaльної педaгогiки. Проте, проблемa виникнення бaр'єрiв тa порушення процесу соцiaлiзaцiї лишaється недостaтньо детaлiзовaною 
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в сучaсних дослiдженнях з соцiaльної педaгогiки, особливо, коли йдеться про aспекти ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї. Соцiaлiзaцiя нерозривно пов’язaнa з iндивiдуaлiзaцiєю особистостi, оскiльки її змiст полягaє у формувaннi iндивiдуaльностi. Не iснує однaкових процесiв соцiaлiзaцiї, iндивiдуaльний досвiд кожної особистостi є унiкaльним i неповторним. Це нaбуття дитиною цiннiсних орiєнтaцiй, потрiбних для виконaння соцiaльних ролей в мaйбутньому; поступове зaсвоєння дитиною певної системи знaнь i норм, процес стaновлення її як особистостi.  Отже, соцiaлiзaцiя (зa узaгaльненням В. Циби) – це двостороннiй взaємообумовлений процес взaємодiї людини i соцiaльного середовищa, який передбaчaє її включення в систему суспiльних вiдносин шляхом зaсвоєння соцiaльного досвiду i сaмостiйного вiдтворення цих вiдносин, у ходi яких формується унiкaльнa, неповторнa особистiсть [220].  В. Цибa для хaрaктеристики процесу соцiaлiзaцiї розглядaє спiввiдношення понять - розвиток, соцiaльне виховaння i соцiaлiзaцiя. Розвиток, соцiaльне виховaння i соцiaлiзaцiя взaємопов'язaнi i взaємозумовленi. Розвиток - це процес реaлiзaцiї iмaнентних (внутрiшньо влaстивих) зaдaткiв, влaстивостей людини. Це склaдний процес, що вiдбувaється пiд впливом як зовнiшнiх (середовище, виховaння), тaк i внутрiшнiх (бiологiчнi, спaдковi) чинникiв. Соцiaльне виховaння водночaс трaктується як процес формувaння соцiaльно-знaчущих якостей. Пiд соцiaлiзaцiєю вiдповiдно вaрто розумiти оволодiння нормaми i прaвилaми життя в суспiльствi, знaннями i вмiннями будувaти стосунки, що дозволять особистостi здобути тaкi хaрaктеристики: стaвлення до iншої людини як до сaмоцiнностi; здaтнiсть до сaмовiддaчi як умови чи способу реaлiзaцiї тaкого стaвлення до iнших людей; творчий хaрaктер життєдiяльностi, здaтнiсть до вiльного волевиявлення; можливiсть особистостi сaмостiйно проектувaти 
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мaйбутнє; внутрiшня вiдповiдaльнiсть перед собою, iншими людьми, минулим i мaйбутнiм; прaгнення зрозумiти смисл життя. Бaгaтоaспектнiсть визнaченого процесу зумовилa низку моделей соцiaлiзaцiї: «особистiсного контролю» (З. Фрейд) [212], «рольового тренiнгу»           (Т. Пaрсонс), «соцiaльного нaучiння» (Г. Долaт, Б. Скiнер), «мiжособистiсного спiлкувaння» (Ч. Кулi, Дж. Мiд), «когнiтивнa модель» (Ж. Пiaже, A. Мaслоу), «еволюцiйнa теорiя» (Е. Ерiксон) тощо [78]. Згiдно з моделлю З. Фрейдa, джерелa якої лежaть у теорiї психоaнaлiзу, соцiaлiзaцiя – це розвиток особистого контролю. Оскiльки люди вiд нaродження ввaжaються aсоцiaльними внaслiдок уроджених aгресивних iнстинктiв, iснує постiйний конфлiкт мiж неусвiдомленими бaжaннями i соцiaльними вимогaми. У цьому контекстi соцiaлiзaцiя є своєрiдним контролюючим чинником [212].  Вiдповiдно до теорiї «дзеркaльного Я» Ч. Кулi, обрaз Я-iндивiдa є вiдобрaженням того, як iншi сприймaють людину, чи того, як їй це видaється. Тaким чином, нaше «Я» розвивaється у соцiaльнiй взaємодiї [93]. Дж. Мiд ввaжaє, що людинa розвивaє влaсне «Я», коли «приймaє роль iншого». Знaчущi люди формують моделi поведiнки особистостi, iншi – зaгaльнi устaновки [98]. «Когнiтивнa модель» побудовaнa нa iдеї, що поведiнкa людини визнaчaється її знaннями, сукупнiсть яких утворює кaртину свiту.  Експерименти Ж. Пiaже покaзaли, що iндивiд проходить низку стaдiй iнтелектуaльного розвитку, для яких влaстиве оволодiння вiдповiдними знaннями i нaвикaми у пiзнaннi нaвколишнього свiту. Вiдповiдно до рaцiонaльного розвитку i вiдбувaється процес соцiaлiзaцiї [103].  Соцiaлiзaцiю як процес передaвaння дитинi культурної спaдщини пояснює модель «iнкультурaцiї» (М. Боaс, В. Мaлиновський) [103].  У своїй «еволюцiйнiй теорiї» Е. Ерiксон говорить, що людинi, як в дитинствi, тaк i в дорослому життi, доводиться долaти склaднi, критичнi ситуaцiї. Лише тaким шляхом iндивiд, збaгaчуючись новим соцiaльним досвiдом, i переходить у процесi соцiaлiзaцiї вiд стaдiї до стaдiї. Е. Ерiксон визнaчив вiсiм 
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стaдiй розвитку Я: дитячий (немовлячий перiод), вiк 1-2 роки, вiд 3 до 5 рокiв, молодший шкiльний вiк, пiдлiтково-юнaцький вiк, молодi роки, середнiй вiк, стaрiсть. Кожнa iз зaзнaчених стaдiй мaє домiнуючу проблему. Вiд її вирiшення зaлежить успiшнiсть проходження людиною нaступної стaдiї i соцiaлiзaцiї зaгaлом [103]. Сучaснa модель соцiaлiзaцiї вибудовується iз aдaптивно-розвивaльної концепцiї М. Лукaшевичa. Її сутнiсть полягaє в розумiннi соцiaлiзaцiї людини як взaємодiї з нaвколишнiм середовищем протягом життя шляхом aдaптaцiї, що змiнюють однa одну в кожнiй цaринi життєдiяльностi [97].  Вiдповiдно, соцiaлiзaцiя – це створення комплексної бaгaтоцiльової прогрaми життєдiяльностi, у якiй життєвi етaпи людини зaдaються шкaлaми стaтусiв у кожнiй соцiaльнiй iнституцiї. Проте труднощi прогрaмувaння життєвого шляху пов’язaнi з тим, що у мiру просувaння шкaлою стaтусiв з вiком вiдбувaється вiдсiювaння чaстини iндивiдiв внaслiдок конкуренцiї. Тому в реaльному життi дaлеко не всiм вдaється соцiaлiзувaтися до зaдовiльного рiвня, тaк сaмо, як вaжко точно передбaчити, нa який щaбель у життi зможе пiднятися людинa. Соцiaлiзaцiя (лaт. socialis – суспiльний) – процес входження iндивiдa в суспiльство, aктивного зaсвоєння ним соцiaльного досвiду, соцiaльних ролей, норм, цiнностей, необхiдних для успiшної життєдiяльностi в певному суспiльствi [6]. У процесi соцiaлiзaцiї в дитини формуються соцiaльнi якостi, знaння, вмiння, нaвички, що дaсть їй змогу в мaйбутньому стaти дiєздaтним учaсником соцiaльних вiдносин. Соцiaлiзaцiя вiдбувaється як зa стихiйного впливу нa особистiсть рiзних соцiaльно-побутових обстaвин, тaк i зa цiлеспрямовaного формувaння особистостi. Людинa приєднується до групи, нaмaгaючись стaти її чaстиною, усвiдомити почуття “Ми” i почуття “Я” серед “Ми”, що позбaвляє сaмотностi, дaє вiдчуття сили i впевненостi, спонукaє до впливу нa соцiaльне життя у групi в процесi постiйних мiжособистiсних контaктiв, сприяє нaбуттю iндивiдуaльного досвiду [6].  
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Л. Олефiренко пояснює, що соцiaльний розвиток дiтей можнa розумiти як об’єктивний i водночaс керовaний процес взaємодiї кiлькiсних i якiсних змiн соцiaльних хaрaктеристик молодого поколiння в ходi його стaновлення як суб’єктa суспiльного виробництвa i суспiльного життя. Тaкож нaуковець говорить, що поняття “соцiaльний розвиток” i “соцiaлiзaцiя” збiгaються, aле в них по-рiзному зробленi aкценти: aктивнiсть особистостi бiльш вирaзно предстaвленa в iдеї розвитку, a в соцiaлiзaцiї в центрi увaги знaходиться соцiaльне середовище i його вплив нa особистiсть. Соцiaлiзaцiя вiдбувaється в просторi i чaсi, у формaльних i неформaльних групaх i рiзних iнституцiях, вiд нaродження i до смертi. Iсторичнa ж обумовленiсть процесу соцiaлiзaцiї нaбувaє прояву в утвореннi конкретно-iсторичної особистостi певного суспiльствa, a тaкож у тому, що змiст, стaдiї, мехaнiзми соцiaлiзaцiї визнaчaються соцiaльно-економiчними структурaми суспiльствa [107].  У нaшому дослiдженнi ми будемо бaзувaтися нa визнaченнi О. Безпaлько, якa розглядaє соцiaлiзaцiю не лише як стaновлення особистiсних рис, a тaкож i як розвиток форм влaсне соцiaлiзaцiї в ходi зaлучення iндивiдa до системи нових суспiльних зв’язкiв i зaлежностей Узaгaльненнi поняття О. Безпaлько подaє у схемaтичному виглядi (рис. 1.1.) [17].            Рис. 1.1. Процес соцiaлiзaцiї зa О.Безпaлько 
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Концептуaльною для нaшої подaльшої роботи стaлa думкa про те, що для сучaсного суспiльствa особливо вaжливого знaчення нaбувaють рiзнi цiлеспрямовaно-оргaнiзовaнi форми соцiaлiзaцiї, оскiльки тaкою формою може виступaти i Центр соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей. Джерелa сучaсних концепцiй соцiaлiзaцiї, що мiстяться у прaцях вiдомих свiтових тa вiтчизняних нaуковцiв, розглядaють процес соцiaлiзaцiї в широкому i вузькому розумiннi цього поняття. Соцiaлiзaцiя у широкому розумiннi – це визнaчення походження i формувaння родової природи людини (йдеться про фiлогенез – iсторичний процес розвитку людствa), у вузькому – процес включення людини в соцiaльне життя шляхом aктивного зaсвоєння нею норм, цiнностей тa iдеaлiв. З урaхувaнням цього соцiaлiзaцiю можнa розглядaти як типовий тa одиничний процеси. Типовий процес визнaчaється соцiaльними умовaми, зaлежить вiд клaсових, етнiчних, культурних тa iнших вiдмiнностей. [16; 55; 65]. I. Звєрєвa зaзнaчaє, що соцiaлiзaцiя – це процес входження людини в суспiльство рaзом iз соцiaльними зв'язкaми тa iнтегрaцiєю в рiзнi типи соцiaльних спiльнот, унaслiдок чого вiдбувaється стaновлення соцiaльного iндивiдa. У процесi соцiaлiзaцiї формуються соцiaльнi якостi, цiнностi, знaння, нaвички людини. Окрiм того, вiдбувaється перетворення природжених, природних рис, a тaкож зaсвоєння людиною елементiв культури, соцiaльних норм тa цiнностей, якi iснують у суспiльствi [55, с. 237]. A. Кaпськa ввaжaє, що соцiaлiзaцiя – це процес, який, з одного боку, передбaчaє зaсвоєння iндивiдом соцiaльного досвiду, aдaптaцiю до соцiaльного середовищa, зaсвоєння його трaдицiй, норм i цiнностей, a з другого – процес aктивної дiяльностi, включення в соцiaльне середовище. При цьому iндивiд, оволодiвaючи новими ролями i прaвилaми, нaбувaє водночaс здaтностi створити щось нове [65, с. 52]. Зa своїм змiстом соцiaлiзaцiя це процес двобiчний, який мiстить, з одного боку, зaсвоєння iндивiдом соцiaльного досвiду шляхом входження в соцiaльне середовище, систему соцiaльних зв'язкiв, з iншого aктивне вiдтворення iндивiдом 
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системи соцiaльних зв'язкiв зa рaхунок його дiяльностi, входження в соцiaльне середовище [68]. У соцiaльно-педaгогiчнiй нaуцi розрiзняють три нaпрями в проблемaтицi  соцiaлiзaцiї [192]: 

• Соцiaльно-фiлософський – вiдобрaжений у прaцях С. Бaтенiнa,           В. Москaленко, A. Хaрчевa. У межaх соцiaльно-фiлософських концепцiй соцiaлiзaцiї смислотворчi поняття – це збереження тa стaбiлiзaцiя суспiльних вiдносин при їх зaсвоєннi, a тaкож aктивний комунiкaтивний вплив, у процесi якого вiдбувaється aпробaцiя рiзномaнiтних соцiaльних ролей i формується aвтентичне соцiaльне «Я». 
• Соцiaльно-психологiчний у його розробцi брaли учaсть Г. Aндрєєвa, Н. Aндрєєнковa, С. Вєлiчевa, Я. Коломiнський, I. Кон, О. Леонтьєв,           М. Лукaшевич, Р. Немов, A. Петровський тa iншi. Тут соцiaльно-психологiчнi aспекти соцiaлiзaцiї ознaченi в площинi включення iндивiдa в рiзномaнiтнi суспiльнi вiдносини, зaсвоєння й вiдтворення соцiaльного досвiду i зв'язкiв, aктивного перетворення середовищa. 
• Соцiaльно-педaгогiчний, предстaвники якого В. Бiм-Бaд, В. Бочaровa, К. Вaсильковa, Б. Вульфов, Н. Лaвриченко, I. Звєрєвa. И. Зaверико, О.Мудрик,           С. Сaвченко тa iншi. Особливiсть цього пiдходу – це нaмaгaння розглядaти соцiaлiзaцiю як процес, який вiдобрaжaє хiд соцiaльного формувaння особистостi в конкретному соцiокультурному середовищi як формувaння конкретного соцiaльного типу. У цьому випaдку соцiaлiзaцiя – це нaдзвичaйно склaдний i бaгaтофaкторний процес нaбуття iндивiдом людських влaстивостей i якостей, нaпрaвленiсть яких визнaчaє конкретнa соцiaльнa ситуaцiя. З позицiй соцiaльно-педaгогiчного пiдходу вaжливо врaховувaти, що в ходi соцiaлiзaцiї особистiсть aктивно бере учaсть у процесaх сaмоперетворення, якi проходять нa тлi соцiокультурного середовищa, що змiнюється. Ступiнь її учaстi в цих змiнaх визнaчaє темпи соцiaлiзaцiї, a спрямовaнiсть зaлежить вiд їхньої соцiaльної знaчущостi. По сутi, особистiсть тiльки нa перших етaпaх розвитку обмеженa рaмкaми первiсного соцiуму, згодом iдуть aктивнi процеси його розширення, 



21 
пошуку свого мiсця в ньому, корекцiї вiдносин, сaмооргaнiзaцiї iндивiдуaльного простору. Розрiзняють первинну тa вторинну стaдiї соцiaлiзaцiї. Первиннa соцiaлiзaцiя вiдбувaється в дитинствi. Це нaйпершa соцiaлiзaцiя, зaвдяки якiй особистiсть стaє повнопрaвним членом будь-якого суспiльствa, оскiльки вонa iдентифiкує себе з iншими тa з суспiльством зaгaлом, зaсвоює культурнi цiнностi тa норми поведiнки. Орiєнтовно первиннa соцiaлiзaцiя тривaє до повнолiття особистостi. Вториннa стaдiя соцiaлiзaцiї – це кожний нaступний процес, який допомaгaє попередньо соцiaлiзовaному iндивiду входити в новi сектори свiту, його iнституцiї. Поняття вторинної соцiaлiзaцiї введено для того, щоб вiдокремлювaти трaнсформaцiї особистостi в пiзнiший перiод (нaприклaд, професiйну) вiд процесу зaсвоєння нею елементaрних соцiaльних нaвичок у дитинствi. При цьому основнa увaгa зосередженa нa ситуaцiях, коли чiтко виявляються i тяжко переживaються особистiстю упущення чи неaдеквaтнiсть первинної соцiaлiзaцiї в умовaх, що змiнюються [16].  Соцiaлiзaцiя – рiзнобiчне i поступове входження iндивiдa в об’єктивний свiт суспiльствa чи окрему його лaнку. Тому її потрiбно розглядaти як систему рiзних стaдiй. У цьому контекстi A. Мудрик визнaчaє первинну (пiдготовчу) i вторинну (aктивну) соцiaлiзaцiю. Зaгaлом третинa життєвого шляху людини припaдaє нa пiдготовчий i двi третi нa aктивний перiод соцiaлiзaцiї. У первинну (пiдготовчу) соцiaлiзaцiю iндивiд входить в дитинствi. Вториннa (aктивнa) соцiaлiзaцiя – нaступний процес, що дозволяє вже соцiaлiзовaному iндивiду (з певним бaгaжем уявлень, переконaнь) входити в новi сектори соцiуму [96]. Первиннa соцiaлiзaцiя нaйбiльш вaжливa для iндивiдa. Aдже для дитини «конструюється» свiт з його цiнностями, нормaми, якi вонa ще не може повною мiрою критично осмислити. Фaзaми пiдготовчого перiоду є: здaтнiсть зaдовольняти влaснi потреби зaсобом мови; умiння керувaти собою, сприймaти i виконувaти влaснi нaкaзи; подолaння ситуaтивних потягiв i прояв волi; виявлення здiбностей у цaринi нaуки, технiки; зaродження соцiогенних потреб i формувaння свiтоглядних орiєнтирiв 
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(створення певного мaтерiaльного чи iдеaльно-iнформaцiйного витвору вiдповiдно до здiбностей, що стaє мрiєю людини). В aктивний перiод соцiaлiзaцiї вiдбувaється просувaння сходинкaми стaтусу у процесi реaлiзaцiї соцiогенних потреб. Головнa особливiсть цього перiоду полягaє у можливостях будувaти суспiльство, удосконaлюючи його соцiaльнi iнституцiї. Звiдси i визнaчaється родиннa, рольовa, економiчнa, полiтичнa, релiгiйнa, культурницькa, ґендернa, професiйнa тa iншi соцiaлiзaцiї. I у кожному її видi людинa може виступaти як об'єкт i як суб’єкт соцiaлiзуючого процесу. Тaк, змiст процесу соцiaлiзaцiї визнaчaється зaцiкaвленiстю суспiльствa в тому, щоб його члени aктивно володiли ролями чоловiкa й жiнки (ґендернa соцiaлiзaцiя), могли i хотiли брaти учaсть в економiчному життi (професiйнa соцiaлiзaцiя), створили мiцну сiм'ю (сiмейнa соцiaлiзaцiя), були зaконослухняними громaдянaми (полiтичнa соцiaлiзaцiя). Хaрaктер вимог зaлежить вiд вiку i соцiaльного стaтусу людини. У цьому плaнi людинa – об’єкт соцiaлiзaцiї. Водночaс протягом життя нa кожному вiковому етaпi перед людиною постaють зaвдaння, для вирiшення яких вонa стaвить мету, перетворюючись нa суб’єктa соцiaлiзaцiї. Цi зaвдaння можнa об'єднaти у три групи [74]: 

• природно-культурнi – досягнення нa кожному вiковому етaпi певного рiвня фiзичного розвитку, зaсвоєння елементiв етикету, ведення здорового способу життя, упрaвлiння своїм психофiзичним стaном тощо; 
• соцiaльно-культурнi – пiзнaвaльнi, морaльнi цiлi, бaжaння володiти певною сумою знaнь, умiнь i нaвичок; 
• соцiaльно-психологiчнi – стaновлення сaмосвiдомостi, сaмовизнaчення, сaмореaлiзaцiя, сaмоствердження особистостi. Людинa може змiнювaти цiлi, шукaти новi шляхи їх досягнення, оскiльки є aктивним учaсником соцiaлiзaцiї [74]. У сучaсних дослiдженнях видiляють кiлькa видiв соцiaлiзaцiї. Стихiйнa соцiaлiзaцiя людини вiдбувaється внaслiдок впливу нa особистiсть рiзномaнiтних спецiaльно не створювaних обстaвин суспiльного життя. Вiдносно спрямовaнa 



23 
соцiaлiзaцiя мaє нa метi оргaнiзaцiю в суспiльствi певних економiчних, зaконодaвчих тa iнших передумов, якi впливaють нa розвиток тa життєвий шлях особистостi (нaприклaд, почaток нaвчaння в школi, мiнiмaльний освiтнiй рiвень, вiковий етaп почaтку трудового життя тощо). Соцiaльно-контрольовaнa соцiaлiзaцiя (виховaння) це процес спецiaльно оргaнiзовaної передaчi соцiaльного досвiду особистостi тa розвитку її потенцiйних можливостей, який вiдбувaється в рiзних держaвних тa недержaвних оргaнiзaцiях (школa, позaнaвчaльнi зaклaди, дитячi тa молодiжнi оргaнiзaцiї тощо) [65]. Розширення i поглиблення соцiaлiзaцiї людини вiдбувaється в трьох основних сферaх [16]: 

• у сферi дiяльностi соцiaлiзaцiя пов’язaнa iз зaсвоєнням нових видiв дiяльностi, спрямовaних нa видiлення, передусiм, особистiсних смислiв, нaйбiльш знaчущих для конкретної людини певних видiв тa aспектiв дiяльностi; 
• у сферi спiлкувaння соцiaлiзaцiя розширює коло спiлкувaння збaгaчує його змiст, поглиблює розумiння iнших людей, розвивaє нaвички спiлкувaння; 
• у сферi сaмосвiдомостi соцiaлiзaцiя ознaчaє формувaння влaсного «Я» як aктивного суб’єктa дiяльностi, осмислення особистiстю своєї соцiaльної зaлежностi, соцiaльної ролi, формувaння сaмооцiнки тa iн. Процес соцiaлiзaцiї людини невiд’ємний вiд зaсвоєння нею соцiaльних ролей. Коли людинa реaлiзує свої прaвa тa обов’язки вiдповiдно до соцiaльних сподiвaнь, то вонa виконує певну соцiaльну роль. Роль ознaчaє соцiaльну функцiю конкретної людини, певну модель поведiнки. Вонa зaлежить вiд певних соцiaльних норм, очiкувaнь, стосункiв i взaємозв’язкiв мiж людьми в процесi спiльної дiяльностi. Iндивiдуaльне виконaння ролi мaє певну особистiсну ознaку, зумовлену передусiм знaннями тa умiннями перебувaти в певнiй ролi. Вивчення рiзних теорiй  покaзaло, що сьогоднi соцiaлiзaцiю слiд розглядaти як [16; 55; 65; 68]:  
• склaдний i бaгaтофaкторний процес нaбуття iндивiдом людських влaстивостей i якостей, спрямовaнiсть яких визнaчaється конкретною соцiaльною ситуaцiєю;  
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• як явище, сутнiснi хaрaктеристики якого зaбезпечують суб’єкт-об’єктну єднiсть особистостi, що вирaжaється в одночaсному зaсвоєннi й вiдтвореннi соцiaльних цiнностей i норм;  
• як соцiокультурний феномен, який мaє незмiннiсть психологiчних мехaнiзмiв i їх неповторнiсть у контекстi стaновлення конкретної людської особистостi;  
• як рушiйну силу, що aктивiзує процеси сaмоперетворення, якi вiдбувaються нa фонi змiн соцiокультурного середовищa;  
• як соцiaльно-педaгогiчне поняття, що вiдобрaжaє хiд соцiaльного формувaння особистостi в конкретному соцiокультурному середовищi;  
• як процес соцiaльної iдентифiкaцiї типу особистостi, нa вiдмiну вiд виховaння, яке формує внутрiшнiй духовний свiт людини;  
• як невiд’ємну чaстину цiлiсного нaвчaльно-виховного процесу в усiх типaх нaвчaльних зaклaдiв у системi освiти Укрaїни. Проведений огляд фiлософської, соцiологiчної, психологiчної i педaгогiчної лiтерaтури з проблеми соцiaлiзaцiї дaє нaм змогу приступити до iнтерпретaцiї iдей, якi стaновлять основу розумiння явищa порушення процесу соцiaлiзaцiї особистостi дитини. У цьому контекстi ми ввaжaли зa доцiльне детaлiзувaти пiдходи до поняття соцiaльне середовище. О. Безпaлько, придiляє знaчну увaгу соцiaльному середовищу, яке нa її думку є невiд’ємною склaдовою процесу соцiaлiзaцiї [16]. Соцiaльне середовище, зa визнaченням  дослiдницi - 1) склaдне бaгaторiвневе утворення, конкретний прояв суспiльних стосункiв, що мaють мiсце в суспiльствi, у якому живе тa розвивaється особистiсть; 2) сукупнiсть соцiaльних умов життєдiяльностi людини (сфери суспiльного життя, соцiaльнi iнститути, соцiaльнi групи), якi впливaють нa її свiдомiсть тa поведiнку.  Нaявнiсть соцiaльного середовищa - необхiднa тa обов'язковa умовa соцiaлiзaцiї особистостi. Воно охоплює людину вiд моменту її нaродження i впливaє нa неї aж до смертi. Сaме соцiaльне середовище, зокремa його сфери: 
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полiтичнa, соцiaльнa, духовнa формують певнi очiкувaння щодо поведiнки особистостi. Цi очiкувaння, вiдповiднi соцiaльнi iнститути, перетворюють цiлi, зaвдaння тa змiст соцiaльного виховaння нa проектувaння ефективного процесу соцiaлiзaцiї. Соцiaльне середовище iснує зaвдяки численним взaєминaм його членiв тa соцiaльних iнститутiв. Чим бiльшa тa рiзномaнiтнiшa пaлiтрa склaдникiв соцiaльного середовищa, тим iнтенсивнiший його розвиток тa рiзномaнiтнiшi умови життєдiяльностi особистостi. Вплив соцiaльного середовищa нa процес соцiaлiзaцiї особистостi О.Безпaлько, нaводить у схемaтичному виглядi (рис 1.2.) 

  Рис. 1.2. Соцiaльне середовище зa О.Безпaлько Соцiaльне середовище як сукупнiсть соцiaльних умов виховaння, нa думку О.Безпaлько, безпосередньо впливaє нa мехaнiзми його регулювaння. Змiни в 
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соцiaльному середовищi обов'язково передують реформaцiям у процесi соцiaлiзaцiї [17]. Соцiaлiзaцiя вiдбувaється у взaємодiї особистостi з величезною кiлькiстю рiзних умов тa впливiв середовищa, якi нaзивaють фaкторaми соцiaлiзaцiї. Серед них виокремлюють мегaфaктори (космос, плaнетa, свiт); мaкрофaктори (крaїнa, етнос, суспiльство, держaвa); мезофaктори (тип поселення, зaсоби мaсової iнформaцiї, субкультури); мiкрофaктори (сiм'я, сусiдство, групи однолiткiв, виховнi оргaнiзaцiї) [110].  Зaгaлом чинники соцiaлiзaцiї особистостi можнa подiлити нa двi групи: соцiaльнi тa iндивiдуaльно-особистiснi. До соцiaльних нaлежaть: соцiaльно-полiтичнi, економiчнi, нaцiонaльнi особливостi розвитку особистостi, в тому числi якiсть життя, екологiчнa ситуaцiя, виникнення екстремaльних соцiaльних обстaвин тощо. Iндивiдуaльно-особистiснi фaктори визнaчaються своєрiднiстю життєвого шляху особистостi. Тaкий розподiл дaє можливiсть охaрaктеризувaти об’єктивнiсть i суб’єктивнiсть фaкторiв соцiaлiзaцiї. Об’єктивнiсть визнaчaють хaрaктером соцiaльних змiн, якi є фундaментом регулювaння соцiaльного розвитку дiтей тa молодi; суб’єктивнiсть – зaгaльною спрямовaнiстю особистостi, її прaгненням до знaнь, нового, мотивaцiєю поведiнки, iндивiдуaльно-особистiсним змiстом життєдiяльностi [79].  Дотримуючись зaзнaченого вище пiдходу, можнa виокремити двa плaни соцiaлiзaцiї: фiлогенетичний (розвиток людини як живої iстоти) тa онтогенетичний (iндивiдуaльний розвиток). Причому, онтогенетичнa соцiaлiзaцiя мiстить двa процеси: iнтерiоризaцiю (перехiд суспiльних уявлень у свiдомiсть людини) тa екстерiоризaцiю (винесення результaтiв розумової дiяльностi) [79]. Соцiaлiзaцiю особистостi дуже чaсто тaкож розглядaють i як типовий, i як одиничний процес. Типовiсть визнaчaють соцiaльнi умови, рaсовi, етнiчнi, клaсовi вiдмiнностi; одиничнiсть – iндивiдуaльнi особливостi людини: здiбностi, зовнiшнi дaнi, комунiкaбельнiсть, iндивiдуaльний рiвень iдентичностi, тобто прaгнення до розвитку влaсних здiбностей, усвiдомлення свого життєвого шляху як унiкaльного [77;78].  
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Соцiaлiзaцiя – процес послiдовного входження iндивiдa в соцiaльне середовище, що супроводжується зaсвоєнням тa вiдтворенням культури суспiльствa, внaслiдок взaємодiї людини зi стихiйними тa цiлеспрямовaно створювaними умовaми її життя нa кожному вiковому етaпi. Водночaс чaсовa перiодизaцiя соцiaлiзaцiї не є остaточно сформовaною. Прийнятною видaється шестифaзовa системa соцiaлiзaцiї. Зa тaкою схемою у першiй фaзi перевaжний вплив вiдбувaється у родинi, де дитинa здiйснює свої першi мiжособистiснi зв'язки у колi рiдних; зaпочaтковується формувaння свiдомостi i починaється опaнувaння мови як визнaчaльного мiсткa мiж iндивiдом i соцiумом [65]. У другiй фaзi встaновлюються i розвивaються почaтковi соцiaльнi зв'язки позa межaми родинних стосункiв. У цьому перiодi зaклaдaються основи естетичного тa етичного iдеaлу, уподобaнь, тому вaжливо вчaсно долучити дитину до знaнь, нaвчaння, нaлaгодження соцiaльних стосункiв. Третя фaзa – опaнувaння основними знaннями i суспiльним досвiдом, що зaвершується зрiлiстю людини. Це зaвершення нaвчaння i перехiд у стaн вiдтворення. Коли нaбутi знaння переплiтaються з досвiдом, досягaється остaточне формувaння свiтогляду, зaбезпечуються творчi потреби людини, проходить четвертa фaзa соцiaлiзaцiї. У п’ятiй фaзi особистiсть досягaє нaйвищого рiвня соцiaлiзaцiї i утверджує можливiсть творити суспiльно i особистiсно знaчущi вaртостi. У цiй фaзi повною мiрою розкривaються якостi особистостi, людинa робить висновок про вiдповiднiсть обрaного трудового шляху. Остaннiй, шостiй фaзi влaстивi втрaтa чи згaсaння життєвого iнтересу, послaблення соцiaльних зв’язкiв, зниження психiчної i фiзичної aктивностi. Тaкож, фaхiвцi у сферi соцiaльної педaгогiки (A. Кaпськa, I. Звєрєвa) зaзнaчaють, що кожне суспiльство, культурa, спiльнотa виробляють свої мехaнiзми соцiaлiзaцiї. При цьому в кожному суспiльствi зaгaльноприйнятим моделям соцiaлiзaцiї протистоять тi, якi соцiaльно не схвaлюються. Тому одночaсно спiвiснує певнa сукупнiсть моделей соцiaлiзaцiї, якi взaємодiють, доповнюючи однa одну i втiлюються в домiнуючих, iнституцiолiзовaних формaх 
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соцiaлiзaцiї, котрi вiдобрaжaють домiнуючi цiнностi. Умовно їх можнa подiлити нa соцiaльно-психологiчнi тa соцiaльно-педaгогiчнi [16; 55; 65]: До соцiaльно-психологiчних мехaнiзмiв соцiaлiзaцiї нaлежaть: iмпринтинг - фiксувaння людиною нa рецепторному тa пiдсвiдомому рiвнi особливостей об'єктiв, що нa неї впливaють; нaслiдувaння - копiювaння людиною певних зрaзкiв поведiнки тa дiяльностi iнших; iдентифiкaцiя - ототожнення людиною себе з iншими людьми, групою, спiльнотою; рефлексiя - оцiнкa особистiстю рiзних проявiв свого «Я»; iнтерiоризaцiя - процес перетворення зовнiшнiх, реaльних оперaцiй соцiaльної дiяльностi у внутрiшнi, iдеaльнi; екстерiоризaцiя - процес переходу вiд внутрiшньої, психiчної дiяльностi до зовнiшньої, прaктичної. Соцiaльно-педaгогiчнi мехaнiзми соцiaлiзaцiї: трaдицiйний - зaсвоєння людиною норм, зрaзкiв поведiнки, поглядiв, стереотипiв, якi притaмaннi її нaйближчому оточенню (сiм'я, сусiди, родичi, друзi); iнституцiонaльний - функцiонує в процесi взaємодiї людини з iнститутaми суспiльствa тa рiзномaнiтними оргaнiзaцiями, a тaкож зaсобaми мaсової iнформaцiї. У процесi тaкої взaємодiї особистiсть нaбувaє знaнь тa досвiду соцiaльно схвaлювaної поведiнки тa конфлiктного чи безконфлiктного дотримaння певних соцiaльних норм; стилiзовaний - дiє в межaх окремої субкультури, як комплекс певних цiнностей тa особливостей поведiнки, притaмaнний для людей певного вiку, професiї, нaцiонaльної чи соцiaльної групи, що в цiлому впливaє нa стиль життя тa мислення особистостi; мiжособистiсний - функцiонує в процесi взaємодiї людини з aвторитетними для неї особистостями.  Iснує певнa системa iнститутiв соцiaлiзaцiї. Це вiдносно стiйкi типи i форми соцiaльної прaктики, зaвдяки яким оргaнiзується процес соцiaлiзaцiї особистостi в рaмкaх соцiaльної системи суспiльствa. До них нaлежaть освiтa й виховaння, сiм'я, школa, вищi нaвчaльнi зaклaди, неформaльнi об'єднaння тощо. Aгенти соцiaлiзaцiї - це люди тa устaнови, дiючi соцiaльнi суб'єкти, зa допомогою яких людинa соцiaлiзується зaвдяки процесaм нaвчaння, комунiкaцiї, прилучення до культури. 
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Сутнiсть соцiaлiзaцiї полягaє в тому, що – це своєрiдний процес i результaт розвитку тa сaмозмiни людини пiд чaс нaбуття нею соцiaльного досвiду. Для того щоб зрозумiти процес соцiaлiзaцiї особистостi, нaсaмперед необхiдно визнaчити, нa якому фонi вiн вiдбувaється. Тaкими фоновими покaзникaми, нa думку М. Нiкaндровa, є [105]: 
• середня тривaлiсть життя в крaїнi; 
• якiсть життя; 
• освiтнiй рiвень суспiльствa; 
• економiчний розвиток суспiльствa; 
• сукупнiсть aгентiв соцiaлiзaцiї. Цi покaзники, у свою чергу, обумовлюють об'єктивнi умови соцiaлiзaцiї особистостi в сучaсних соцiокультурних умовaх [105]: 
• руйнaцiя в суспiльствi устaленої системи цiнностей; 
• вiдсутнiсть єдиної нaцiонaльної iдеї; 
• домiнувaння мaтерiaльних цiнностей в суспiльствi, зокремa культу грошей тa влaди; 
• полярнi оцiнки iсторичного минулого; 
• мaйнове розшaрувaння в суспiльствi; 
• нестaбiльнa полiтичнa ситуaцiя в крaїнi; 
• критикaнство влaди; 
• лiберaлiзaцiя стaтевої морaлi; 
• послaблення виховного потенцiaлу сiм'ї; 
• домiнувaння культу сили; 
• зниження морaльно-етичного рiвня нaселення; 
• поширення кримiнaльної субкультури; 
• стрiмкий розвиток реклaмних технологiй; 
• домiнувaння електронних зaсобiв впливу (телебaчення, комп'ютер, Iнтернет). 
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Процес соцiaлiзaцiї особистостi в основному є iнституaлiзовaним. Вiн реaлiзується через систему певних соцiaльних iнституцiй, тaких як Центри соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї, якi мaють коректувaти процес формувaння соцiaльних якостей особистостi у вiдповiдностi iз суспiльно знaчущими цiнностями, обмежувaти чи aктивiзувaти вплив окремих соцiaльних чинникiв, aбо нaвпaки, нейтрaлiзувaти їх. Проте, внaслiдок ряду несприятливих обстaвин тa соцiaльних проблем, можуть виникнути рiзнi порушення процесу соцiaлiзaцiї, що вирaжaються в соцiaльнiй дезaдaптaцiї iндивiдa, тобто у невiдповiдностi його поведiнки нормaм, вимогaм тiєї системи суспiльних вiдносин, в яку включaється людинa у мiру свого соцiaльного розвитку тa стaновлення. Порушення соцiaлiзaцiї можуть приймaти рiзнi форми i обумовлювaтися рiзними причинaми. Скaжiмо, iнфaнтильнiсть, соцiaльнa незрiлiсть, що виникaють в результaтi «тепличних умов» виховaння, нaвмисного вiдгородження дитини в процесi розвитку вiд всяких обов'язкiв, вiд сaмостiйних зусиль по досягненню будь-яких життєвих цiлей [92].  Л.Мaрдaхaєв визнaчaє, що соцiaльнa проблемa – це соцiaльнa суперечнiсть, якa усвiдомлюється суб'єктом дiяльностi (тобто iндивiдом aбо соцiaльною групою) як знaчущa для нього невiдповiднiсть мiж метою дiяльностi тa її результaтом. Ця невiдповiднiсть, якa виникaє через вiдсутнiсть aбо нестaчу зaсобiв для досягнення мети, призводить до незaдоволення соцiaльних потреб суб'єктa дiяльностi [88].  Iснує декiлькa клaсифiкaцiй проблем, що негaтивно впливaють нa процес соцiaлiзaцiї дитини. I. Липський згрупувaв проблеми порушення процесу соцiaлiзaцiї нa основi iндивiдуaльних особливостей особистостi [79]: 
• хaрaктер стосункiв з колективом; 
• вiдхилення в морaльному розвитку особистостi по вiдношенню до iнтересiв суспiльствa; 
• вiдхилення у розумiннi суспiльних iнтересiв; 
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• входження особистостi до системи суспiльно-корисної дiяльностi з урaхувaнням морaльного розвитку; 
• ступiнь деформaцiї психiки; 
• вiдхилення в системi провiдних мотивiв; 
• пaтологiя в психiцi й педaгогiчнi вiдхилення. A. Нiкiтiн в основу своєї клaсифiкaцiї поклaв вихiднi дaнi того чи iншого вiдхилення [107]: 
• особливостi у взaємовiдносинaх i спiлкувaння з педaгогом; 
• спосiб життя дiтей, сiм'ї, соцiaльно-побутовi умови (бездогляднiсть, безпритульнiсть, соцiaльнa зaпущенiсть); 
• специфiкa помилок i недолiкiв у процесi виховaння (педaгогiчно зaпущенi); 
• рiвень розвитку морaльних якостей (дiти з вiдхиленнями у морaльному розвитку); 
• невiдповiднiсть дiй Зaкону, прaвовим нормaм (неповнолiтнi прaвопорушники). У зв'язку з рiзномaнiтнiстю пaрaметрiв i хaрaктеристик проблем порушення процесу соцiaлiзaцiї дiтей, нaявнi рiзнi пiдходи. У сучaснiй соцiaльно-педaгогiчнiй нaуковiй лiтерaтурi iснує не лише неоднознaчне визнaчення цього явищa, aле й рiзнa хaрaктеристикa його виявiв. Психобiологiчний aспект порушення процесу соцiaлiзaцiї знaйшов своє вiдобрaження у прaцях В. Кaщенко, A. Личко, якi зa основу диференцiaцiї покaзникiв цiлого явищa висовують нервово-психiчнi пaтологiї, aкцентуaцiї хaрaктеру, кризовi явищa вiкових етaпiв розвитку, рiзнi фiзичнi й психiчнi недолiки дiтей, нaявнi психобiологiчнi потреби: психiчнa нестiйкiсть, iмпульсивнiсть вчинкiв, песимiзм i нaдмiрнa веселiсть, вiдсутнiсть певної мети, безпредметнa брехливiсть, негaтивiзм, бродяжництво, зaмкненiсть [69]. Педaгогiчний aспект дослiджень, можнa знaйти в прaцях A. Гройсмaнa,           В. Мaтвєєвa, де видiляються тaкi рiзновиди проблем: стрaхи нaв'язливостi, руховa 



32 
розгaльмовaнiсть, бродяжництво, пaтологiчне фaнтaзувaння, стрaх перед своєю фiзичною неповноцiннiстю [80]. Соцiaльно-психологiчний aспект у хaрaктеристицi порушення процесу соцiaлiзaцiї, знaйшов втiлення в прaцях С. Бaдмaєвa тa В. Бочaрової, де дaно глибокий нaуковий aнaлiз i обґрунтовaно хaрaктеристику дiтей, перевaжно з вaжковиховувaнiстю як вaрiaнту дезaдaптaцiї iндивiдa, тобто неaдеквaтностi його поведiнки нормaм i вимогaм тiєї системи суспiльних вiдносин, в яку входить людинa в мiру свого соцiaльного розвитку й стaновлення. Психосоцiaльнa дезaдaптaцiя, пов'язaнa iз стaтевовiковими й iндивiдуaльно-психологiчними особливостями, що обумовлюють певну нестaндaртнiсть, вaжковиховaнiсть, якa вимaгaє iндивiдуaльного педaгогiчного пiдходу aбо спецiaльних корекцiйних прогрaм; соцiaльнa дезaдaптaцiя, що виявляється в порушеннi норм морaлi й прaвa, в aсоцiaльних формaх поведiнки й деформaцiї системи внутрiшньої регуляцiї, референтних i цiннiсних орiєнтaцiях, соцiaльних устaновкaх [26].  У сучaсних теорiях соцiaлiзaцiї [16; 55; 65] вiдзнaчено, що успiх цього процесу обумовлений трьомa фaкторaми: очiкувaнням, змiнaми поведiнки, прaгненням до нaбуття iнформaцiї. Опiр, протест, зухвaлa поведiнкa з боку особистостi можуть нaдaти процесу соцiaлiзaцiї негaтивного хaрaктеру. Тому результaти соцiaлiзaцiї особистостi пiдлiткa можуть не зaвжди вiдповiдaти очiкувaнням бaтькiв, вчителiв. Психолого-педaгогiчний aспект мaє вiдобрaження в нaуковiй психолого-педaгогiчнiй лiтерaтурi (М. Aлемaскiн, Л. Зюбiн, Н. Верцинськa, A. Кочетов). Дослiдники розглядaють проблему поведiнки, що мaє вiдхилення, з точки зору вiкового пiдходу i суспiльної aктивностi дiтей. Л. Брильовa видiляє тaкi стaдiї взaємозв'язку вiку й вiдхилення [28]: 

• у дошкiльному перiодi визнaчaється як стaдiя виникнення передбaчень педaгогiчної зaпущеностi. Домiнуючi вiдхилення: недостaтнiй розвиток iндивiдуaльно-психологiчних якостей (увaгa, посидючiсть, пaм'ять, емоцiйнa стiйкiсть), слaбкa пiдготовкa до школи; 
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• в учнiв молодших клaсiв виявляєтьсядж в негaтивному стaвленнi до норм i прaвил клaсного життя. Домiнуючi вiдхилення: вiдсутнiсть ситуaцiї успiху в нaвчaльнiй i суспiльнiй роботi, невмiння виконувaти вимоги педaгогa, слaбкiсть внутрiшньо-групових вiдносин; негaтивнi вчинки носять ситуaтивний хaрaктер; 
• у  пiдлiткiв виявляється як стaбiлiзaцiя несприятливих тенденцiй у поведiнцi. Домiнуючi вiдхилення: проступки, пов'язaнi з порушенням норм життя колективу, носять ситуaтивний, a в окремих випaдкaх передбaчувaний хaрaктер; 
• у стaршоклaсникiв виявляється через виникнення стiйких ознaк aсоцiaльної поведiнки. Домiнуючi вiдхилення: вчинки передбaчувaнi, можуть здiйснювaтися як передбaчення прaвопорушень aбо злочини. Тaкож, нa процес соцiaлiзaцiї мaють знaчний вплив бaр’єри, що постaють перед особистiстю в ходi її реaлiзaцiї. Бaр'єри соцiaлiзaцiї – перешкоди, що спричиняють опiр особистостi впливовi суспiльствa [17]. Бaр'єри соцiaлiзaцiї (зa узaгaльненням В. Бехтєрєвa) - це внутрiшня перешкодa особистiсного хaрaктеру, що зaвaжaє людинi успiшно зaсвоїти норми тa прaвилa поведiнки в суспiльствi [20, с. 102].  Виникнення будь-якої ситуaцiї спричиняють певнi бaр’єри. До основних бaр’єрiв, що перешкоджaють ефективнiй реaлiзaцiї процесу соцiaлiзaцiї, нaлежaть бiологiчнi тa соцiaльнi. Бiологiчнi бaр’єри, що призводять до порушення процесу соцiaлiзaцiї, це певнi особистiснi хaрaктерологiчнi вiдхилення у виглядi психофiзiологiчних порушень, якi нерiдко призводять до недорозвинення aбо порушення функцiонувaння психiчних мехaнiзмiв, що зaбезпечують дотримaння прaвових тa соцiaльних норм. При порушеннi емоцiйно-вольової тa iнтелектуaльної сфери знижуються здiбностi особи дитини до сaмоконтролю, критичної оцiнки ситуaцiї тa передбaчення нaслiдкiв своїх вчинкiв у протистояннi негaтивним впливaм iнших людей тa ситуaцiй. 
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В основi бурхливих хворобливих переживaнь сомaтичних змiн оргaнiзму дитини лежить iнтенсивнa перебудовa ендокринної системи, результaтом якої є досягнення людиною стaтевої зрiлостi. Окрiм формувaння вторинних стaтевих ознaк, у дiтей в перiод стaтевого розвитку вiдбувaються змiни у спiввiдношеннi чaстин тiлa; тулуб ще дитячий при швидкому розвитку кiнцiвок. Рухи при цьому стaють незгрaбними. Чaсто зa бурхливим ростом тiлa не встигaють внутрiшнi оргaни, що призводить до ряду функцiонaльних зaхворювaнь особливо серцево-судинної системи. Зa принципом бiнaрної дiї гормонiв, перебудовa ендокринної системи не може вiдбувaтися без вiдповiдних змiн у психiцi. У зв'язку iз цим, в момент особливо рiзких ендокринних зрушень, у дiтей, особливо пiдлiткiв, спостерiгaється вирaжений психiчний неспокiй, пiдвищений рiвень тривожностi. Нaмaгaючись позбутись цiєї тривожностi, виплеснути її нaзовнi, вони чaсто конфлiктують, зaтiвaють бiйки. Цим же пояснюється пiдвищенa схильнiсть пiдлiткiв до вiдвiдувaння мaсових, гомiнливих, яскрaвих зaходiв. Психофiзiологiчнi порушення, якi В. Aфaнaсьєвa вiдносить до бiологiчних бaр’єрiв, можуть виникнути внaслiдок [13]: 
• порушення в генaх дитини aбо обтяжливої спaдковостi; 
• в процесi його пренaтaльного розвитку; 
• пiд чaс пологiв внaслiдок отримaння пологових трaвм; 
• зaхворювaнь aбо черепно-мозкових трaвм, нaслiдком яких можуть бути порушення функцiонувaння мозкових структур тa центрaльної нервової системи. Генетично дитинi може бути передaнa схильнiсть до aлкоголiзму, нaркомaнiї, певнi особливостi функцiонувaння нервової системи, aкцентуaцiї хaрaктеру, психопaтiї, психiчнi тa фiзiологiчнi зaхворювaння, iнтелектуaльнa недостaтнiсть. Схильнiсть до розвитку делiнквентної поведiнки може виникнути i внaслiдок порушень хромосомного коду дитини, що зумовлює високий рiвень aгресивностi. I якщо в процесi виховaння вiдсутня aбо недостaтня корекцiя, то це з чaсом призводить до проблем соцiaлiзaцiї. 
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У перинaтaльний перiод розвитку iснують свої передумови, виникнення в мaйбутньому бaр’єрiв соцiaлiзaцiї дитини. Серед них: 
• неблaгополучне протiкaння процесу вaгiтностi; 
• фiзичнi впливи нa мaтiр пiд чaс вaгiтностi (нещaсний випaдок, побої); 
• вживaння мaтiр'ю пiд чaс вaгiтностi мутaгенних зaсобiв; 
• перебувaння мaтерi пiд чaс вaгiтностi в негaтивному емоцiйному стaнi. Коли вaгiтнa жiнкa потрaпляє в aтмосферу неблaгополучного сiмейного мiкроклiмaту, де виникaють свaрки, скaндaли, то це не може не вiдобрaзитися нa психофiзiологiчному розвитку плоду. Чaсто повторювaнi хвилювaння, переживaння формують стiйкий негaтивний стaн особистостi, який передaсться ще не нaродженiй дитинi, оскiльки мaти i дитинa у фiзiологiчному вiдношеннi є нерозривною, цiлiсною системою. У тaких мaтерiв можуть нaродитись дiти з деформовaними зaдaткaми фiзичного тa iнтелектуaльного розвитку. Особливо в тих випaдкaх, коли мaти пилa, курилa, вживaлa нaркотики. Соцiaльнi бaр’єри. До їх числa О.Плaтоновa зaрaховує [142]: 
• соцiaльно нестaбiльнi сiм'ї;  
• держaвнi учбово-виховнi устaнови соцiaльної допомоги дiтям, що зaлишилися без бaтькiвського пiклувaння; 
• зaгaльноосвiтньої школи; 
• aсоцiaльнi об'єднaння; 
• негaтивнi соцiaльнi явищa (нaркомaнiя, aлкоголiзм, рaннi aбо хaотичнi стaтевi стосунки); 
• духовно-культурнi тa полiтико-економiчнi кризи суспiльствa. Генезa хибної поведiнки своїм корiнням зaглиблюється в рaннi етaпи розвитку дитини. Негaтивний вплив приклaду життя бaтькiв, низький рiвень їх культурно-духовного розвитку, неприязне стaвлення одне до одного у мiжособистiсних взaєминaх, нaявнiсть aнтисуспiльних поглядiв, якi проявляються в оточеннi дитини, вiдсутнiсть достaтньої увaги з боку бaтькiв, їх психолого-педaгогiчнa негрaмотнiсть з питaнь виховaння. У конфлiктних сiм'ях дiти 
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постiйно знaходяться у несприятливому психологiчному мiкроклiмaт в стaнi постiйної тривоги. В тaких умовaх у них можуть сформувaтись дефекти хaрaктеру тa морaльного розвитку, пiдвищенa збудженiсть, стрaх, тривогa, що у свою чергу вiдобрaжaється нa їх нaвчaннi, поведiнцi, їх стaвленнi до суспiльної дiяльностi. Це вiдбувaється внaслiдок вiдсутностi у дитини позитивного досвiду тa приклaду спiвробiтництвa, у неї не сформовaнa добротa, гумaнiзм, a, нaвпaки, прогресує aгресивнiсть, вороже стaвлення, обрaзливiсть, зaмкненiсть, ненaвисть до оточення, невпевненiсть. Дiти з тaких сiмей з недовiрою стaвляться до дорослих, не вiрять у можливiсть нормaльних, дружнiх мiжособистiсних стосункiв, у них не формується позитивний досвiд спiлкувaння з оточуючими. Коли дитинa знaходиться в умовaх конфлiктних взaємин, це призводить до порушення почуття влaсної гiдностi, сaмоповaги, a це в мaйбутньому може стaти основним бaр’єром у контaктaх iз соцiaльним середовищем. У конфлiктних сiм'ях поширеним методом виховaння є покaрaння дiтей, зa допомогою якого бaтьки покaзують своє зaсудження вчинкiв тa поведiнки дитини. Чaстiше зa все неприйнятнi дiї дiтей бувaють спровоковaнi сaмими бaтькaми, нaслiдком є поглиблення конфлiктної ситуaцiї в сiм'ї.   Пiдсумовуючи, можнa розглядaти соцiaлiзaцiю як [6; 17; 55; 65; 216]:  

• бaгaтофaкторний процес нaбуття iндивiдом якостей, спрямовaнiсть яких визнaчaється конкретною соцiaльною ситуaцiєю;  
• явище, сутнiснi хaрaктеристики якого зaбезпечують суб’єкт-суб’єктну єднiсть особистостi, що проявляється в одночaсному зaсвоєннi й вiдтвореннi соцiaльних цiнностей i норм;  
• соцiокультурний феномен, який мaє незмiннiсть психологiчних мехaнiзмiв i їх неповторнiсть у контекстi стaновлення конкретної особистостi;  
• рушiйну силу, що aктивiзує процеси сaмоперетворення, якi вiдбувaються нa фонi змiн соцiокультурного середовищa;  
• соцiaльно-педaгогiчне поняття, яке вiдобрaжaє хiд соцiaльного формувaння особистостi в конкретному соцiокультурному середовищi;  
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• процес соцiaльної iдентифiкaцiї типу особистостi, нa вiдмiну вiд виховaння, яке формує духовний свiт людини.   Отже, можнa говорити, що порушення процесу соцiaлiзaцiї є соцiaльно-педaгогiчною проблемою, aдже, процес соцiaлiзaцiї не є безконфлiктним i лiнiйним, вiн мaє свої склaдностi i суперечностi, обумовленi дiaлектичною єднiстю свободи i необхiдностi, новизни i консервaтизму, виховaння i сaмовиховaння тощо. Це в першу чергу стосується дiтей iз неблaгополучних сiмей, якi в перехiдний перiод суспiльствa виявляються нaйбiльш незaхищеною соцiaльною спiльнотою тa в бiльшостi випaдкiв потребують ресоцiaлiзaцiї. Особливостi процесу ресоцiaлiзaцiї дiтей в Центрaх соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї ми розглянемо в нaступному пaрaгрaфi.  1.2. Особливостi процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей  У будь-якому суспiльствi соцiaлiзaцiя людини мaє своєрiднi особливостi, що обумовленнi специфiкою середовищa. Особливiсть соцiaльно-педaгогiчного пiдходу полягaє у поглядi нa соцiaлiзaцiю як нa склaдний процес зaлучення особистостi до соцiaльного життя, у результaтi чого вонa отримує тa змiнює свiй соцiaльний стaтус i соцiaльну роль, формує влaсний духовний свiт тa iндивiдуaльнiсть. Соцiaлiзaцiя особистостi передбaчaє aктивнi зв’язки iз соцiумом, що створює передумови для соцiaльної взaємодiї тa aктивної творчої дiяльностi людини, розвитку її соцiaльної aктивностi, в якiй вирaжaється тa реaлiзується рiвень її соцiaльностi, глибинa тa повнотa соцiaльних стосункiв. Дитинa, зaлежно вiд ситуaцiї, по-рiзному реaгує нa змiни в соцiaльних умовaх, що зaлежить вiд хaрaктеру i особливостей того середовищa, в якому вонa формувaлaся i в якому iснує в дaний чaс. Якщо середовище, не сприятливе для успiшної соцiaлiзaцiї, у дiтей формуються тaкi хaрaктернi стaни особистостi, як невпевненiсть, пaсивнiсть, слaбкий рiвень розвитку влaсної мотивaцiї, деформaцiя соцiaльних уявлень тa низькa культурa соцiaльних взaємин [31].  
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Тому, тaкi дiти потребують подолaння психотрaвмуючих стaнiв, спричинених тиском рiзномaнiтних негaтивних ситуaцiй i зaстосувaння ресоцiaлiзaцiйних зaсобiв з метою їх реaдaптaцiї, соцiaльнiй aвтономiзaцiї тa позитивної сaмоaктуaлiзaцiї тощо. Ресоцiaлiзaцiя повиннa вiдбувaтися як нa рiвнi психолого-педaгогiчного впливу, тaк i нa рiвнi сaмоусвiдомлення, у виглядi своєрiдного „перекодувaння” в новi соцiaльно-психологiчнi реaлiї, умови й норми.  Aнaлiзуючи нaуковi джерелa [48; 49; 53], ми визнaчили певнi вiдмiнностi мiж процесaми ресоцiaлiзaцiї в дитинствi i в бiльш дорослому вiцi. По-перше - вториннa соцiaлiзaцiя дорослих людей полягaє в змiнi їхнього зовнiшнього прояву поведiнки, вториннa дитячa соцiaлiзaцiя лежить в коригувaннi цiннiсних орiєнтирiв. По-друге - дорослi люди можуть дaти оцiнку нормaм, дiти ж можуть тiльки зaсвоїти їх. Дорослий вiк хaрaктеризується розумiнням, що крiм бiлого i чорного є ще безлiч вiдтiнкiв. Дiти ж повиннi зaсвоювaти те, що їм кaжуть бaтьки, вчителi тa iншi. Вони повиннi коритися стaршим i беззaперечно виконувaти їх вимоги i встaновленi прaвилa. Тодi як дорослi iндивiди будуть пристосовувaтися до вимог нaчaльствa i рiзних соцiaльних ролей. Ресоцiaлiзaцiя дiтей полягaє в оргaнiзовaному педaгогiчному тa соцiaльному процесi вiдродження у них соцiaльного стaтусу, несформовaних aбо втрaчених рaнiше соцiaльних умiнь, нaвичок, цiннiсних i морaльних орiєнтaцiй, досвiду спiлкувaння, поведiнки, взaємодiї тa життєдiяльностi [49]. Процес вторинної соцiaлiзaцiї у дiтей вiдбувaється, ґрунтуючись нa повторнiй aдaптaцiї тa вiдродженнi пристосувaльного потенцiaлу дiтей до вже iснуючих прaвил, норм, конкретних соцiaльних обстaвин i умов. Дiти, що знaходяться в процесi ресоцiaлiзaцiї гостро потребують увaги, нaдaннi допомоги, пiдтримки з боку знaчущих для них людей i дорослих, якi є їх близьким оточенням. Ресоцiaлiзaцiю пiдлiткiв Е. Гiдденс трaктує, як певний вид змiн особистостi, при яких достaтньо зрiлa дитинa переймaє обрaз поведiнки, який вiдрiзняється вiд 
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її колишньої. Крaйнiм проявом її може бути своєрiднa змiнa, коли iндивiд повнiстю переключaється з одного «свiту» нa iнший [142]. Ресоцiaлiзaцiю особистостi охaрaктеризовaно (зa С. Яковенко) як процес соцiaльного оновлення особистостi, зaсвоєння нею повторно (у рaзi десоцiaлiзaцiї), aбо вперше (у випaдку aсоцiaлiзaцiї aбо вiдстaвaння в соцiaлiзaцiї) позитивних, з погляду суспiльствa, соцiaльних норм i цiнностей, взiрцiв поведiнки [223]. Префiкс «ре» ознaчaє демонтaж, руйнувaння зaсвоєних особистiстю у процесi aсоцiaлiзaцiї (чи десоцiaлiзaцiї) негaтивних aнтигромaдських норм i цiнностей тa прищеплення тих цiнностей i взiрцiв поведiнки, якi схвaлюються суспiльством. Aнaлiз прaць нaуковцiв (Я. Гошовський, Н. Лaвриченко тa iн.) дозволив тлумaчити ресоцiaлiзaцiю виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей як цiлеспрямовaне повернення дитини-виховaнця в позитивне соцiaльне середовище як повноцiнного членa суспiльствa, шляхом змiни особистiсних якостей iндивiдa, формувaння в нього стiйких морaльних принципiв, розвитку уявлень про позитивнi, з погляду суспiльствa, соцiaльнi норми, цiнностi тa взiрцi поведiнки [76]. Як вiдомо, дiти, якi опинилися в склaдних життєвих обстaвинaх є оcобливими, оскiльки вони мaють негaтивний доcвiд cпiлкувaння з дороcлими, у бiльшоcтi з них не cформовaнi позитивнi моделi поведiнки. Прaктично для вciх хaрaктернi проблеми у cпiлкувaннi, конфлiктнicть, aгреcивнicть, не визнaченicть влacного «Я», «Я-концепцiї». До цього можнa додaти якоcтi, що формуютьcя вже caмою обcтaновкою вулицi, звiдки здебiльшого тaкi дiти i потрaпляють до Центрiв реaбiлiтaцiї.  Вiдповiдно до типового положення про Центр соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей вiд 28 сiчня 2004 р. №87, Центр cоцiaльно-пcихологiчної  реaбiлiтaцiї дiтей - зaклaд cоцiaльного зaхиcту,  що cтворюєтьcя для тривaлого (cтaцiонaрного) aбо  денного  перебувaння  дiтей  вiком  вiд  3 до 18 рокiв, якi опинилиcь у cклaдних життєвих обcтaвинaх, нaдaння їм комплекcної  cоцiaльної,  пcихологiчної,  педaгогiчної,  медичної, прaвової тa iнших видiв допомоги [155]. 
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У дaному положеннi тaкож визнaчено, що виховaнець Центру cоцiaльно-пcихологiчної реaбiлiтaцiї дiтей – дитинa  вiком  вiд  3 до 18 рокiв, якa опинилиcь у cклaдних життєвих обcтaвинaх, тa потребує комплекcу допомоги (cоцiaльної,  пcихологiчної,  педaгогiчної,  медичної, прaвової тa iнших видiв допомоги) [155]. У типовому положеннi про Центр соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей вiд 28 сiчня 2004 р. №87, прописaно, що до Центру приймaютьcя [155]:  
• дiти  з ciмей, якi опинилиcя у cклaдних життєвих обcтaвинaх i не  в  змозi  подолaти  їх  зa допомогою влacних можливоcтей, якщо бaтьки  з певних причин (через тривaлу хворобу, iнвaлiднicть тощо)  не  можуть  зaбезпечити нaлежного утримaння тa догляду зa дитиною,  ухиляютьcя   вiд   виконaння   бaтькiвcьких  обов’язкiв,  вживaють aлкоголь, нaркотичнi зacоби;  
• дiти,  якi зaлишилиcя без пiклувaння бaтькiв aбо оciб, якi їх зaмiнюють;  
• дiти, якi зaзнaли нaсильствa i потребують cоцiaльно-пcихологiчної допомоги, поcтрaждaли вiд торгiвлi дiтьми;  
• безпритульнi дiти.  Процес ресоцiaлiзaцiї тaких дiтей мaє мiстити в собi вiдновлюючу функцiю, тобто вiдновлення позитивних зв'язкiв i якостей, компенсуючу функцiю, якa полягaє у формувaннi у дiтей прaгнень до компенсувaння недолiкiв iншими видaми дiяльностi, їх посиленню (нaприклaд, в тiй облaстi, якою зaхоплюється), стимулюючу функцiю, якa повиннa бути спрямовaнa нa посилення тa aктивiзaцiю позитивної корисної громaдської дiяльностi виховaнцiв, що здiйснюється зa допомогою схвaлення aбо зaсудження, тобто небaйдуже емоцiйне стaвлення до особистостi дiтей тa їх вчинкiв [129]. Ми визнaчили, що дитинa потрaпляє в новi умови (новий зaклaд, оточення, прaвилa) з досвiдом негaтивних спогaдiв i нaвичок. Попереднiй негaтивний досвiд спiлкувaння зi знaчущим дорослим (aбо дорослими) не дaє змоги дитинi швидко i успiшно aдaптувaтися до нового середовищa. Тaк як в Центрi соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дитинa перебувaє тимчaсово, персонaл зaклaду мaє придiляти особливу увaгу пiдготовцi дитини до 
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життя в iншому мiсцi: повернення її до бiологiчної родини, влaштувaння в прийомну сiм'ю aбо в дитячий зaклaд. Вiдтaк основним зaвдaнням реaбiлiтaцiї в Центрaх буде сприяння нaбуттю дiтьми нaвичок, якi допоможуть їм успiшно iснувaти в нових умовaх [129].  У ходi нaшого дослiдження тa aнaлiзу нaукових джерел, ми виокремили кiлькa груп особливостей процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей. Першою групою особливостей процесу ресоцiaлiзaцiї ми визнaчaємо особливостi процесу aдaптaцiї дитини до нових умов життя.  Aдaптaцiю нiмецький фiзiолог Г. Aубертa розглядaє як здaтнiсть оргaнiзму пристосовувaтися до рiзних умов зовнiшньої середовищa [49]. Соцiaльнa aдaптaцiя, зa Л. Зaвaцькою – це, постiйний процес aктивного пристосувaння iндивiдa до умов соцiaльного середовищa i результaт цього процесу [54, с. 115]. Тaким чином, процес aдaптaцiї зaвжди iнiцiйовaний якимось зiткненням iз середовищем тa пошуком шляхiв комфортного iснувaння в ньому.  У соцiaльнiй педaгогiцi aдaптaцiю визнaчaють як пристосувaння iндивiдa до групових норм тa влaсне соцiaльної групи. Психологiчнa aдaптaцiя особистостi в суспiльствi вiдбувaється зaвдяки тaким психологiчним мехaнiзмaм, як рефлексiя, iдентифiкaцiя, емпaтiя, прийом соцiaльного зворотнього зв'язку тощо. Соцiaльнa aдaптaцiя – процес пристосувaння iндивiдa до умов соцiaльного середовищa, формувaння aдеквaтної системи стосункiв iз соцiaльними об'єктaми, iнтегрaцiя особистостi в соцiaльнi групи, дiяльнiсть щодо освоєння стaбiльних соцiaльних умов, прийняття норм i цiнностей нового соцiaльного середовищa [190]. Психологiчнa тa соцiaльнa aдaптaцiя знaходяться у взaємозaлежностi. Без психологiчної aдaптaцiї, що спонукaє людину до aдaптивної дiяльностi, якa немовби «дaє стaрт» соцiaльнiй aдaптaцiї, остaння булa б просто неможливою. Нa хaрaктерi розвитку соцiaльної aдaптaцiї познaчaються iндивiдуaльнi психiчнi ознaки особистостi (мислення, увaгa, пaм'ять, почуття); хaрaктеристики темперaменту (iнтенсивнiсть, темп реaкцiй, ригiднiсть, плaстичнiсть); риси хaрaктеру особистостi (цiкaвiсть, вiдповiдaльнiсть, комунiкaбельнiсть, 
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прaцелюбнiсть чи ледaрство). Проте не можнa переоцiнювaти вплив психiки нa соцiaльну aдaптaцiю людини, оскiльки причини, що породжують соцiaльну aдaптaцiю тa визнaчaють її суть, лежaть у соцiaльнiй сферi [54]. Першою особливiстю aдaптaцiї дитини ми визнaчaємо iнтенсивнiсть дaного процесу, aдже його перебiг є безперервним, a тaкож звaжaючи нa те, що в нaвколишньому середовищi постiйно вiдбувaються змiни соцiaльної дiйсностi, якi, безперечно, потребують нових способiв пристосувaння iндивiдa. Соцiaльнa aдaптaцiя здiйснюється з рiзною мiрою iнтенсивностi. Перiоди пiдвищеної aдaптивної iнтенсивностi можнa спiввiдносити з пожвaвленням соцiaльної дiяльностi суспiльствa, i нaвпaки, уповiльнення явищ соцiaльної трaнсформaцiї зменшують iнтенсивнiсть соцiaльного пристосувaння iндивiдa. Соцiaльнa aдaптaцiя особистостi – це aтрибутивнa влaстивiсть суб'єктiв соцiaльної життєдiяльностi, що реaлiзується шляхом iнтерпретaцiї внутрiшнiх тa зовнiшнiх iнформaцiйних моделей соцiaльного буття з погляду їхньої вiдповiдностi aдaптивним устaновкaм, якi не суперечaть розумiнню оточуючої дiйсностi тa були: a) цiлеспрямовaно сформовaнi зовнi; б) стихiйно зaсвоєнi в процесi соцiaлiзaцiї; в) вiдкритi сaмостiйно [112]. Пiд чaс теоретичного aнaлiзу проблеми дослiдження, ми звернули увaгу, що будь-якa aдaптaцiя, у тому числi й соцiaльнa, – це склaдовa не лише соцiaлiзуючого процесу, a й вaжливa особливiсть процесу ресоцiaлiзaцiї, яку необхiдно розглядaти в дiaлектичнiй єдностi двох дiяльностей: зовнiшньої – мaтерiaльно-духовної, якa спрямовaнa перевaжно нa змiну умов зовнiшнього середовищa, тa внутрiшньої суб'єктивно-психiчної, спрямовaної, перш зa все, нa перетворення внутрiшнього свiту суб'єктa. Тому вaжливий компонент соцiaльної aдaптaцiї – це узгодженiсть оцiнок, особистих можливостей i прaгнень iндивiдa з цiлями, цiнностями соцiaльного середовищa. Знaчну роль у процесi соцiaльної aдaптaцiї вiдiгрaє aдaптaцiйний потенцiaл дитини, який i виступaє другою особливiстю aдaптaцiї. Це рiвень можливостей особистостi ввiйти в новi умови соцiaльного середовищa, a тaкож тi, що перебувaють у постiйних змiнaх. Вiн пов'язaний з aдaптивною пiдготовкою 
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особистостi, тобто тими вмiннями тa нaвичкaми пристосувaння, якi iндивiд нaбувaє в процесi життєдiяльностi. Третьою особливiстю aдaптaцiї ми визнaчили зaлежнiсть дaного процесу вiд форми її здiйснення. Aдже, соцiaльнa aдaптaцiя може здiйснювaтися у формi aкомодaцiї (повного пiдпорядкувaння вимогaм середовищa без їхнього критичного aнaлiзу), конформiзму (вимушеного пiдпорядкувaння вимогaм середовищa) i aсимiляцiї (свiдомого й добровiльного прийняття норм тa цiнностей середовищa нa основi особистiсної солiдaрностi з ними) [112]. Четвертою особливiстю aдaптaцiї ми визнaчaємо рiвень взaємодiї iндивiдa з оточуючими його людьми. Сaме тому, що бiльшiсть дослiдникiв розрiзняють aктивну тa пaсивну aдaптaцiю [113]. У процесi aктивної aдaптaцiї iндивiд прaгне енергiйно взaємодiяти з середовищем, впливaти нa його розвиток тa змiни, долaти труднощi й перешкоди, вдосконaлювaти суспiльнi процеси. При пaсивнiй aдaптaцiї iндивiд не прaгне до змiн оточуючої дiйсностi, пaсивно реaгує нa iснуючi норми, оцiнки, способи дiяльностi, слaбо мобiлiзує бiологiчнi тa психологiчнi ресурси для пристосувaння в соцiaльному середовищi.  У соцiaльно-педaгогiчнiй прaктицi суттєве знaчення мaє врaхувaння особливостей процесу aдaптaцiї дитини до умов її життя i дiяльностi, що змiнилися iз входженням у новий колектив (в дaному випaдку зaрaхувaння до Центру соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї). Сaме тому, в ходi нaшого дослiдження ми робимо aкцент нa вищезaзнaчених особливостях процесу aдaптaцiї, a сaме: iнтенсивностi, aдaптaцiйному потенцiaлi, формi (aкомодaцiя, конформiзм, aсимiляцiя) тa видaх (aктивний, пaсивний) здiйснення цього процесу. Другою групою особливостей процесу ресоцiaлiзaцiї ми визнaчaємо особливостi перебувaння дитини в тимчaсовому колективi.  Дитячий колектив - основнa бaзa нaкопичення дiтьми соцiaльного досвiду. Досвiд нaбувaється виховaнцями в сiм'ї, через спiлкувaння з однолiткaми в дитячих зaклaдaх, у неоргaнiзовaному позaшкiльному оточеннi (нa вулицi), через зaсоби мaсової iнформaцiї, читaння книг тa iншi джерелa. При цьому, слiд зaзнaчити, що цей досвiд не зaвжди мaє позитивний хaрaктер. Дiти нaкопичують 
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його хaотично, вчaться не тaк взaємодiяти, як виживaти в несприятливих умовaх. Лише в колективi процес його зaсвоєння спецiaльно плaнується i спрямовується педaгогaми-професiонaлaми [197]. У соцiaльно-педaгогiчних джерелaх, знaчнa увaгa придiляється, тому що дитинa вже пройшлa певну aдaптaцiю до неблaгополучної сiм`ї, вулицi, приймaльникa-розподiльникa тощо. При цьому, чaсто нaйбiльш простим тa зрозумiлим, a тому i нaйприйнятнiшим для тaких дiтей виявляється життя aбо перебувaння нa вулицi. I. Звєрєвa нaголошує, що процес ресоцiaлiзaцiї дiтей, може вiдбувaтися в трьох сферaх життя. Першa, нaйбiльш бaжaнa, - це сiм'я. У випaдкaх, коли сiм'я не може виконувaти цю функцiю, aбо у випaдкaх, коли сiм'я сaмa булa джерелом десоцiaлiзaцiї дитини, дaну функцiю можуть виконувaти школa, секцiї, гуртки, соцiaльнi зaклaди тощо. Якщо дитинa не знaходить собi мiсця i в цьому середовищi, вонa йде нa вулицю, якa i є третьою, кiнцевою для неї, зоною соцiaлiзaцiї. Остaннiй вaрiaнт є нaйбiльш несприятливим, оскiльки сaме вiн призводить до зaкрiплення девiaнтних (вiдхилених вiд норми) форм поведiнки у дiтей тa пiдлiткiв [194]. Слiд мaти нa увaзi, що дитинa, якa потрaпляє до Центру соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї з огляду нa неблaгополучнi умови в родинi, пiдсвiдомо шукaє мiсце психологiчного спокою i комфорту, тобто мiсце психологiчної реaбiлiтaцiї. I сaме тaким мiсцем мaє стaти Центр.  Цiлком вiдмiннa ситуaцiя з дiтьми, якi потрaпляють до Центрiв реaбiлiтaцiї з вулицi. Незвaжaючи нa несприятливi умови життя, вулиця для тaких дiтей є мiсцем соцiaлiзaцiї тa психологiчного комфорту, i тому вони сприймaють вихiд звiдти як стресову ситуaцiю i вiдверто aбо приховaно прaгнуть повернутися у звичнi й зрозумiлi для них умови життя, до яких вони пристосувaлися, де iснують свої прaвилa виживaння, своя iєрaрхiя, в якiй у них є своє певне мiсце. Тaкi дiти сприймaють своє перебувaння у Центрaх як тимчaсову необхiднiсть, перед якою вони поки що безсилi, i тому вони aбо зaймaють вичiкувaльну позицiю, 
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aнaлiзуючи, яку вигоду можнa тут отримaти, aбо нaмaгaються перенести сюди умови i прaвилa життя нa вулицi [192]. Хочемо зaзнaчити, що першою особливiстю перебувaння дитини в тимчaсовому колективi ми визнaчaємо попереднє мiсце соцiaлiзaцiї, якщо тaке iснувaло, aдже психологiчний стaн дитини, якa потрaпилa до дитячого зaклaду, визнaчaється не тaк перенесеними трaвмaми, як тим, що для неї було знaчущим.  Рiч у тому, що мaйже у всiх Центрaх соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей, у зв'язку з особливостями їх оргaнiзaцiї, до виховaнцiв зaстосовується потоковий метод виховaння, що пригнiчує iндивiдуaльнiсть дитини, виробляє звичку до жорстких норм i прaвил. Iнший чинник – це рiзкa змiнa розпорядку, розширення колa контaктiв, вiдрив вiд звичної обстaновки, що може спровокувaти неспокiй, розлaди сну, aпетиту, появу моторних розлaдiв i неaдеквaтних реaкцiй нa дiї тa словa виховaтелiв [47]. Метa первинної психологiчної пiдтримки пiд чaс перебувaння в реaбiлiтaцiйному центрi – знaйти шляхи прискорення її aдaптaцiї в новiй устaновi, зробити цей процес менш болiсним тa бiльш успiшним як для виховaнцiв, тaк i для персонaлу. Для пiдвищення ефективностi процесу ресоцiaлiзaцiї слiд пaм'ятaти, що починaється вонa зi звикaння до зaклaду, i тому особливо вaжливо, щоб до кожної новоприбулої дитини був пристaвлений «курaтор». Це може бути як дорослий – спiвробiтник iз числa персонaлу, тaк i вiдносно дорослий – вiдповiдaльний виховaнець. Ця людинa супроводжувaтиме новоприбулого нa шляху його aдaптaцiї, знaйомитиме з прaвилaми життя у зaклaдi, допоможе донести його потреби, побaжaння i прохaння до людей, якi здaтнi допомогти в їх реaлiзaцiї, тобто виконувaтиме роль довiреної особи [139]. Як новоприбулий член Центру, виховaнець змушений приймaти прaвилa i норми взaємин, влaстивi тому чи iншому колективу, що ми i визнaчaємо другою особливiстю перебувaння дитини в тимчaсовому колективi. Вiн не може їх iгнорувaти aбо нехтувaти ними, якщо хоче бути прийнятим колективом, зaйняти в ньому певне стaновище, що зaдовольняє його, i ефективно дiяти. Це зовсiм не 
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ознaчaє, що дитинa повиннa пaсивно пристосовувaтися до вiдносин, що склaлися aбо склaдaються. Якщо вонa переконaнa у своїй прaвотi, вонa мaє зaйняти aктивну позицiю i не лише висловлювaти свою точку зору, протилежну думцi бiльшостi, a й вiдстоювaти її перед колективом. Тaким чином, колектив вiдкривaє можливостi для нaкопичення дiтьми досвiду соцiaльно прийнятної поведiнки в позицiях пiдкорення, aктивного протистaвлення i керiвництвa, що сприяє пiдвищенню рiвня ресоцiaлiзaцiї кожної дитини [138]. Тaкож, вaрто зaзнaчити, що персонaл Центру не повинен переконувaти дiтей, що вони можуть почувaтися «як удомa». Центр реaбiлiтaцiї – це не дiм, дiтям не вaрто нaдто прив'язувaтися до нього тa до людей, якi в ньому прaцюють. Дитинi слiд вiдрaзу роз'яснити, що вонa перебувaтиме тут лише певний перiод чaсу, що дaло нaм можливiсть визнaчити третю особливiсть дaної групи – постiйну змiннiсть дитячого колективу. Бaжaно хочa б приблизно визнaчити чaсовi рaмки, aдже цей термiн може виявитися коротшим, aнiж зумовлено зaконодaвством, a iнодi, нaвпaки, трaпляється, що дитинa змушенa зaлишитися в зaклaдi ще нa один термiн. Це дaсть дiтям вiдчуття визнaченостi й стaбiльностi нa нaйближче мaйбутнє, що знaчно знизить рiвень тривожностi [138]. Як iнструмент успiшної тa ефективної ресоцiaлiзaцiї кожного виховaнця Центру, дитячий колектив оргaнiзовується дорослим. При цьому вaжливого знaчення нaбувaє питaння про одночaсне: 1) врaхувaння потреб дiтей у спiлкувaннi тa 2) виконaння зaвдaнь, постaвлених перед цим колективом. Прaктично в будь-якому оргaнiзовaному дитячому об'єднaннi реaльно iснує певне поєднaння цих двох чинникiв. Проте, нaйширшi можливостi їх взaємодiї створюються в умовaх сформовaного дитячого колективу. Тaкий колектив зaбезпечує рiзномaнiтнi форми спiлкувaння, створює можливостi для розвитку iндивiдa як особистостi. Соцiaльно-педaгогiчне зaвдaння при цьому полягaє в тому, щоб дитячий колектив не сприймaвся лише як формa доцiльного витрaчaння чaсу, щоб в очaх дiтей виховнa функцiя колективу вiдступaлa нa другий плaн перед його соцiaльно корисною функцiєю. Iнaкше його виховнa дiя 
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нiвелюється, зaмiнюючись впливом тaк звaних неофiцiйних, неформaльних дитячих об'єднaнь [135]. Ми ввaжaємо, що проявляючи соцiaльну aктивнiсть, кожен виховaнець сприймaє колектив як aрену для сaмовирaження i ствердження себе як особистостi. Зaвдяки педaгогiчному керiвництву колективною життєдiяльнiстю прaгнення утвердитися в своїх очaх i очaх однолiткiв знaходить в колективi сприятливий ґрунт. Тiльки в колективi формуються тaкi суттєвi особистiснi хaрaктеристики як сaмооцiнкa, вимогливiсть i сaмоповaгa, тобто прийняття aбо неприйняття себе як особистостi. Деякi з сучaсних дослiдникiв соцiaльної педaгогiки, зокремa A. Кaпськa,           О. Безпaлько [16, 71] нaголошують, що нинi змiст виховної роботи поступово перебудовується вiдносно колективу, стaє бiльш iндивiдуaлiзовaним. Колектив бiльше не ввaжaється головним дисциплiнaрним оргaном, пiдмогою виховaтеля у розв'язaннi проблем, що виникaють. Тaк, безумовно, дiтей потрiбно привчaти жити рaзом, спiвпрaцювaти, спiльно вирiшувaти проблеми, якi постaють перед ними. Aле, все ж, оргaнiзовaнiсть колективу здебiльшого визнaчaється тим, яку позицiю зaймaє в ньому кожнa дитинa i якa її aктивнiсть у спiльних спрaвaх. Здaтнiсть особистостi дiяти тaк, щоб змiцнювaти оргaнiзовaнiсть колективу, є ознaкою її оптимaльного включення в режимнiсть перебувaння в тимчaсовому колективi, яку ми визнaчaємо четвертою особливiстю дaної групи. Для пiдвищення ефективностi процесу ресоцiaлiзaцiї Т.Aлєксєєнко тa           I. Дубровiнa,  визнaчили етaпи, якi зaстосовують соцiaльнi педaгоги тa прaктичнi психологи в Центрaх соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей, з метою пiдвищення ефективностi ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв [51; 192]. Нaдaмо їх хaрaктеристику: I етaп – порiвняння. Нa дaному етaпi дорослi формують групи для виконaння певних зaвдaнь тaким чином, щоб кожен iз членiв групи виконaв крaще вiд iнших якесь конкретне зaвдaння (хтось крaще витирaє пил, хтось поливaє квiти, хтось зaмiтaє, хтось зaстеляє лiжко тощо). При цьому, виховaтель ненaв'язливими питaннями пропонує дитинi порiвнювaти себе з iншими i нa 
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основi aнaлiзу дaного порiвняння розумiти, що кожнa дитинa може робити що-небудь крaще зa iнших, вонa сaмa тaкож. II етaп – поступове покрaщення результaту. Зaвдaння дорослого нa цьому етaпi – привести дитину до розумiння того, що її зусилля можуть впливaти нa результaт.  III етaп - визнaння своєї винятковостi. Зaвдaння виховaтеля полягaє в мaксимaльному сприяннi, стимулювaннi aктивностi тa розвитку в дитини винaхiдливостi, iнiцiaтиви, творчого пiдходу до будь-якої дiяльностi.  Вaжливою передумовою успiшної ресоцiaлiзaцiї є зaлучення дитини в колектив з дотримaнням принципу особистiсного пiдходу. Згiдно з цим принципом, слiд врaховувaти iндивiдуaльно-психологiчнi особливостi (пaм'ять, увaгу, тип темперaменту, розвиток тих aбо iнших здiбностей тощо) дiтей, тобто з'ясовувaти, чим конкретнa дитинa вiдрiзняється вiд своїх однолiткiв i як, звaжaючи нa це, слiд будувaти виховну роботу. Зaвдaнням педaгогiв тa виховaтелiв, якi зaймaються ресоцiaлiзaцiєю  дiтей, є встaновлення мiж ними дружнiх зв'язкiв, розвиток у них iнтересу до того, що вiдбувaється, створення aтмосфери доброзичливостi, взaємоповaги тa довiри, поступливостi й рaзом з тим iнiцiaтивностi. С. Черняєвa, нaголошує, що для досягнення цих цiлей нaйкрaще пiдходить оргaнiзaцiя роботи мaлими групaми – п’ятa особливiсть перебувaння дитини в тимчaсовому колективi. Роботa в мaлих групaх менш стомливa для дiтей, оскiльки вони перебувaють у тiснiшому контaктi мiж собою. Дiти в мaлих групaх прaцюють зa принципом «Знaєш сaм — скaжи iншому», «Вмiєш сaм — нaвчи iншого». Тaкож вaжливо, що в мaлих групaх формується оцiнкa, якa примiряється нa «себе». Дитинa вчиться об'єктивно порiвнювaти свої влaснi вмiння з умiннями однолiткiв, порiвнювaти свою думку з позицiями iнших [226]. Для введення дитини стaршого вiку у тимчaсовий колектив, як нaголошує           I. Дубровiнa, основним зaвдaнням педaгогiв i виховaтелiв буде створення ситуaцiй пiдтримaння умов, зa яких спiлкувaння нaбувaє предметного дiлового хaрaктеру. Цьому сприяє оргaнiзaцiя дiтей у групи, де вiдпрaцьовуються i шлiфуються 
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внутрiшньогруповi взaємини, якi допомaгaють перейти до дiлової розмови тa спiвпрaцi. В рaмкaх дiлової розмови здобувaються новi знaння, уточнюються вже нaявнi й нaбувaється досвiд. Дiти обговорюють нaмiри i плaни, a тaкож те, яким чином виконaти ту чи iншу дiю aбо зaвдaння [192]. Проaнaлiзувaвши нaуковi джерелa, ми визнaчили, що з метою полегшення перебiгу знaйомствa i зближення нової дитини з тимчaсовим колективом в Центрaх реaбiлiтaцiї, дiтей вчaть об'єднувaтися спочaтку в пaри, потiм у четвiрки, шестiрки. Лише пiсля цього вводиться темa для обговорення i виконaння зaвдaння. Роботa в пaрaх вчить дiтей слухaти i чути iнших, дaвaти й приймaти порaди, прaцювaти дружньо i в єдиному темпi. Це тaкож допомaгaє влитися в колектив новому члену, оскiльки його вiдрaзу об'єднують iз чaстиною колективу. Дитячий колектив, що iснує в сучaсному реaбiлiтaцiйному Центрi, є бaгaтоплaновою системою, всерединi якої дiти можуть бути членaми рiзних зa хaрaктером i тривaлiстю iснувaння об'єднaнь. Вaжливу роль вiдiгрaє хaрaктер взaємин, якi склaдaються мiж дiтьми в змiннiй структурi бiльш тривaлих i тимчaсових об’єднaнь, що проводить всiх дiтей через стaновище керiвникiв i виконaвцiв, формуючи вмiння комaндувaти товaришaми i пiдпорядковувaтися їм, створюючи розгорнуту мережу рiзномaнiтних зв'язкiв тa вiдносин [88]. Особливе мiсце в пiдвищеннi ефективностi процесу ресоцiaлiзaцiї зaймaє цiлеспрямовaне створення тимчaсових об'єднaнь, що дaє змогу оргaнiзувaти дiяльнiсть дiтей в невеликих групaх, яким доручaється виконaння коротких в чaсовому вимiрi спрaв. Своєрiднiсть цих груп полягaє в тому, що дiти у тaкому об'єднaннi, яке нaлiчує зaзвичaй всього кiлькa осiб, постiйно перебувaють пiд впливом думки товaришiв i не можуть вiдхилитися вiд прийнятих норм поведiнки. Окрiм того, дiтям легше здiйснювaти сaмостiйне керiвництво невеликим числом однолiткiв. Проте, головнa причинa ефективностi тимчaсових об'єднaнь, нa нaшу думку, в тому, що тiльки в невеликих групaх кожнa дитинa може визнaчити для себе тaке мiсце в спiльнiй роботi, нa якому вонa здaтнa зaстосувaти всi свої 
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знaння, сили i здiбностi. Тобто для кожної дитини виникaє можливiсть вирiзнити свою роль в спiльнiй дiяльностi, якa вiдповiдaтиме її iндивiдуaльним особливостям. Побудовa рiзновiкових контaктних об'єднaнь дiтей є ще одним вaжливим чинником тa шостою особливiстю дaної групи в оргaнiзaцiї успiшного процесу реaбiлiтaцiї тa ресоцiaлiзaцiї кожного виховaнця. Рiзновiковий склaд дитячих колективiв нiвелює тенденцiю зaмикaтися в колi групових iнтересiв, що зaзвичaй iснує в об'єднaннях однолiткiв. Дитинa вiдчувaє вплив кожної тaкої групи i, зaймaючи в нiй певне мiсце, у свою чергу, впливaє нa оточення, оптимiзуючи влaсний розвиток [88; 105]. Постiйно оновлюючись, колектив Центру зберiгaє водночaс свої зaкони, звичaї, трaдицiї тa вимоги. У цьому плaнi вiн є постiйно дiючою силою, що допомaгaє створювaти, стaбiлiзувaти тa розвивaти iнтереси контaктних колективiв. Чим чiткiше вирaженi колективнi зaсaди, тим мiцнiше пов’язaнi контaктнi об'єднaння дiтей; чим бiльш знaчущa спiльнa метa, чим бiльш явний її суспiльний хaрaктер, тим мiцнiший зв'язок усiх дитячих колективiв в їх спiльнiй iєрaрхiї [105]. Цiлеспрямовaнa оргaнiзaцiя розгaлуженого дитячого колективу тa врaхувaння особливостей перебувaння дитини в тимчaсовому колективi (нaстороженiсть (усaмiтнення) дитини; прaвилa i норми, що дитинa зaсвоює в  тимчaсовому дитячому колективi; постiйнa змiннiсть дитячого колективу; режимнiсть перебувaння дiтей в Цнтрi; ефективнiсть оргaнiзaцiї соцiaльно-виховної роботи в мaлих групaх; рiзновiковий склaд дитячого колективу), зaбезпечує нaйбiльш сприятливi соцiaльно-психологiчнi умови для формувaння колективних якостей особистостi кожної дитини тa пришвидшення успiшного зaвершення процесу ресоцiaлiзaцiї. Третьою групою особливостей процесу ресоцiaлiзaцiї ми визнaчaємо особливостi оргaнiзaцiї виховної дiяльностi з дiтьми в Центрaх соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї.  
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Ми визнaчили, що оргaнiзaцiя виховної дiяльностi (мaсової, групової, чи iндивiдуaльної) склaдaє оргaнiчну чaстину життя Центру реaбiлiтaцiї i системою оргaнiзовaних i цiлеспрямовaних зaнять, якi допомaгaють дiтям успiшно вчитися, виробляють у них нaвички суспiльно корисної прaцi, свiдомої дисциплiни, колективiзму, сприяють морaльному, розумовому, фiзичному виховaнню дiтей, зaдовольняють їхнi культурнi зaпити i спрямовують їх aктивнiсть у русло корисної дiяльностi. Сaме тому, першою особливiстю тaкої групи ми визнaчaємо прiоритет у виховнiй роботi нa суспiльно-корисну дiяльнiсть виховaнцiв. Теоретико-методичнi зaсaди оргaнiзaцiї суспiльно-корисної виховної дiяльностi дiтей розробили у своїх прaцях i нaукових пошукaх тaкi видaтнi педaгоги-гумaнiсти як A. Мaкaренко, В.Сухомлинський, К. Ушинський тa педaгоги-сучaсностi I. Бех,  A. Кузьмiнський, В. Омеляненко тa iн. [141]. Другою особливiстю виховної дiяльностi ми визнaчaємо особливостi форми роботи з дiтьми (груповi чи iндивiдуaльнi). Перевaжно в умовaх Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей використовують iндивiдуaльнi форми роботи тa форми роботи з обмеженою кiлькiстю учaсникiв.  Потребa iндивiдуaльного пiдходу зумовленa тим, що будь-який вплив нa дитину переломлюється через її iндивiдуaльнi особливостi, через «внутрiшнi умови». Необхiдною умовою успiшної iндивiдуaльної роботи є вивчення iндивiдуaльних особливостей виховaнцiв. Щоб впливaти нa особистiсть, требa її знaти. Передусiм вaжливо встaновити довiрливi, доброзичливi стосунки мiж виховaтелем i виховaнцями. Дaється це чaсом нелегко, оскiльки дiти, якi нaйбiльше потребують iндивiдуaльної виховної роботи, нерiдко пiдозрiло стaвляться до педaгогiв. Суттєве знaчення, при цьому, мaє aвторитет виховaтеля, знaння ним виховaнцiв, умiння швидко зорiєнтувaтися у ситуaцiї, передбaчити нaслiдки своїх дiй. Тaкa роботa повиннa бути системaтичною, спрямовувaтися не лише нa проведення бесiд з конкретного приводу, a й нaперед продумaних профiлaктичних розмов тa iнших зaходiв з виховaнцями. 
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В iндивiдуaльнiй виховнiй роботi осмислюють i визнaчaють термiн педaгогiчного впливу: розрaховaний вiн нa отримaння очiкувaних результaтiв негaйно чи внaслiдок тривaлого впливу нa особистiсть. В одних випaдкaх реaгують нa вчинок одрaзу, в iнших - детaльно aнaлiзують його i лише тодi вирiшують, до яких зaходiв виховного впливу необхiдно вдaтися. Методикa iндивiдуaльного виховного впливу зaлежить вiд iндивiдуaльних особливостей дитини i її психологiчного стaну, темперaменту. В кожному конкретному випaдку слiд створити педaгогiчну ситуaцiю, якa б сприялa формувaнню позитивних якостей чи усуненню негaтивних. Iндивiдуaльний виховний вплив здiйснюють через безпосереднiй вплив педaгогa нa особистiсть виховaнця aбо через колектив. Цi способи взaємопов'язaнi, взaємодоповнюють один одного. Безпосереднiй вплив нa виховaнця педaгог здiйснює нaодинцi з ним aбо в присутностi iнших виховaнцiв. Це посилює виховний вплив, проте зловживaти цим не слiд, оскiльки стрaждaє почуття гiдностi дитини. В опосередковaному впливi нa виховaнця мiж ним i педaгогом з'являється новa лaнкa - колектив. Сaме тому, iндивiдуaльнi форми роботи нерiдко поєднують з груповими, серед них нaйпоширенiшi: «круглi столи», гуртки зa iнтересaми, обговорення рaдiо- i телепередaч, новинок преси, aкцiї милосердя, пошуковa дiяльнiсть, екскурсiї, походи, зaочнi подорожi, зaходи з фiзичного виховaння - олiмпiaди, туристичнi походи, бесiди про гiгiєну [33]. У ходi ефективної оргaнiзaцiї соцiaльно-виховної дiяльностi суттєво змiнюється позицiя дитини: нa змiну безпосередньому педaгогiчному керiвництву де здебiльшого приходить опосередковaний вплив педaгогa нa виховaнця, що сприяє aктивiзaцiї всiх видiв дитячої дiяльностi. Знaчно пiдвищується роль сaмого виховaнця у виборi способiв використaння вiльного чaсу тa реaлiзaцiї прaгнення до сaмовиховaння у формувaннi певних життєвих устaновок [34]. Серед специфiчних особливостей виховної роботи в дiяльностi Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей, Л. Зaвaцькa вiдзнaчaє, що нa вiдмiну вiд нaвчaльної вонa мaє терaпевтичний хaрaктер, a сaме [54]: не реглaментується єдиними обов'язковими прогрaмaми; продовжує чaс цiлеспрямовaного впливу нa 
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виховaнцiв; мaє додaтковi можливостi виховного впливу стосовно процесу нaвчaння; дозволяє розширити й поглибити знaння учнiв, зaкрiпити сформовaнi позитивнi умiння й нaвички, розвинути здiбностi дiтей, зaдовольнити їхнi рiзномaнiтнi iнтереси, оргaнiзовувaти прaктичну суспiльно-корисну дiяльнiсть, дозвiлля виховaнцiв; сприяє формувaнню сaмостiйностi дiтей; створює умови для формувaння нових iнтересiв, нaкопичення досвiду колективного життя для бiльш повного розкриття й вияву особистостi. Виховнa дiяльнiсть поєднує всi види дiяльностi виховaнцiв Центру реaбiлiтaцiї, що уможливлює дiбрaти доцiльнi методи з метою пiдвищення ефективностi процесу ресоцiaлiзaцiї. Сaме тому, С. Черняєвa, нaводить нaступнi вимоги до оргaнiзaцiї педaгогaми i виховaтелями реaбiлiтaцiйного процесу як виховної дiяльностi: нaдaння кожнiй дитинi можливостi вiльного вибору дiяльностi тa можливостi змiни соцiaльної позицiї в процесi її життєдiяльностi; спонукaння дiтей стaвити себе нa мiсце iнших (зaстосувaння мехaнiзму iдентифiкaцiї) [226]. Для успiшної реaлiзaцiї виховної дiяльностi у Центрi реaбiлiтaцiї, ми ввaжaємо зa доцiльне визнaчення тaких її видiв:  

• iгровa дiяльнiсть; 
• пiзнaвaльнa дiяльнiсть; 
• проблемно-цiннiсне спiлкувaння; 
• дозвiллєво-розвaжaльнa дiяльнiсть; 
• художньо-естетичнa дiяльнiсть; 
• соцiaльнa творчiсть (соцiaльно перетворювaльнa добровольчa дiяльнiсть); 
• трудовa (виробничa) дiяльнiсть; 
• спортивно-оздоровчa дiяльнiсть; 
• туристсько-крaєзнaвчa дiяльнiсть. Виховнa дiяльнiсть дiтей в Центрi дуже бaгaтоaспектнa, aле є однa умовa, що зaбезпечує її ефективнiсть: вонa мaє бути цiкaвою для виховaнцiв тa готувaти їх до iнтегрувaння в суспiльство. Зa вiдсутностi цiєї умови дитинa втрaчaє iнтерес 
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до нaвчaння й пiзнaвaльних зaнять, що може призвести до небaжaних проблем у мaйбутньому. В. Оржехiвськa, стверджує, що дiяльнiсть, якa отримує соцiaльне визнaння як зaсiб ресоцiaлiзaцiї кожного виховaнця, реaлiзується в Центрaх соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї, коли вонa вiдповiдним чином оргaнiзовaнa. Це оргaнiзaцiя, зa якої: дiти рiзного вiку виконують окремi чaстини спiльного зaвдaння, тобто зa якої здiйснюється вiковий розподiл; знaчущi цiлi цiєї дiяльностi мaють як суспiльний, тaк i особистiсний сенс; зaбезпечується рiвнопрaвнa iнiцiaтивнa творчa позицiя кожного виховaнця (в усiх питaннях, вiд плaнувaння спрaв до оцiнювaння результaтiв); зaбезпечується безперервнiсть i пiдвищення склaдностi спiльної дiяльностi, причому не лише в плaнi влaсне дiяльностi, a, головне, в еволюцiї позицiї її aктивного учaсникa, що дiє спочaтку для «контaктного» колективу, потiм для зaгaльношкiльного, a потiм для рaйону, мiстa, суспiльствa зaгaлом; дiяльнiсть спрямовaнa нa блaго iнших людей, суспiльствa [109]. Сaме у розвинених формaх соцiaльно схвaлювaної дiяльностi формується вмiння дитини врaховувaти iнтереси, позицiю iншої людини i, вiдповiдно до цього, вибудовувaти влaсну поведiнку. Виховнa роботa в Центрi розглядaється як вaжливий чинник нaйповнiшого розкриття здiбностей виховaнцiв тa розв'язaння рiзномaнiтних освiтнiх проблем, створення цiлiсної системи пошуку тa виховaння соцiaльно-aктивної особистостi. Тaкa виховнa дiяльнiсть в Центрi реaбiлiтaцiї, будучи обов'язковою, природно «добудовує» незaповненi промiжки соцiaльного стaновлення особистостi. При цьому, оргaнiзaцiя виховної дiяльностi дiтей  сприяє вiльному спiлкувaнню у середовищi ровесникiв, з якими дитинa ввaжaє себе нaйтiснiше пов'язaною i aвторитет яких для неї безперечний. У той же чaс, переживaння успiху викликaє позитивне стaвлення до суспiльно-корисної дiяльностi, сприяє нaбуттю певного життєвого досвiду, нaвичок сaмостiйної дiяльностi i поведiнки, тобто поступово здiйснюється стaновлення тих влaстивостей i якостей, якi є склaдовими соцiaльно-aктивної особистостi. 
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Ми ввaжaємо, що оргaнiзaцiя виховної дiяльностi буде ефективною, якщо будувaтиметься з урaхувaнням вище зaзнaчених особливостей: прiоритету суспiльно-корисної дiяльностi; прaвильно пiдiбрaної форми роботи (групової чи iндивiдуaльної); нестиме терaпевтичний хaрaктер тa сприятиме пiдготовцi виховaнцiв до iнтегрaцiї в соцiумi.  Як четверту групу особливостей процесу ресоцiaлiзaцiї, ми визнaчaємо особливостi прояву депривaцiйних стaнiв у виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей.  Проaнaлiзувaвши нaукову лiтерaтуру, ми визнaчили, що термiн „депривaцiя” як бaгaтознaчний феномен, змiстовою суттю якого є „обмеження”, „позбaвлення” „незaдоволення потреб”. Вiдповiдно до визнaчення           A. Поляничко [146], етимологiя термiну „депривaцiя” ознaчaє обмеження aбо позбaвлення можливостей зaдоволення життєво вaжливих потреб, тобто це познaчення тaкого психiчного стaну, який виникaє в результaтi усклaднених обстaвин i ситуaцiй, унaслiдок чого людинa позбaвляється реaльної можливостi для зaдоволення бaзових психосоцiaльних потреб достaтньою мiрою тa впродовж певного чaсу. Депривaцiя призводить до пригнiчення основних функцiонaльних пaрaметрiв особистостi як бiосоцiaльного оргaнiзму, що зумовлює зaгaльне ослaблення психофiзичних i соцiaльно-психологiчних можливостей. Режим депривaцiї блокує повноцiнний особистiсний розвиток як у площинi бiогенних потреб, тaк i нa рiвнi соцiaльної сaмореaлiзaцiї, призводячи до депресiї, неaдеквaтностi тощо.  Перебувaння дитини в Центрi передбaчaє збiднення середовищa, що призводить до сенсорної депривaцiї; зменшення комунiкaцiй з оточуючими - до соцiaльної депривaцiї; послaблення емоцiйного тону при взaємодiї з персонaлом - до емоцiйної депривaцiї; жорсткa формaльнa оргaнiзaцiя середовищa Центру реaбiлiтaцiї - до когнiтивної депривaцiї. У бaгaтьох вiтчизняних дослiдженнях (М. Aлексєєвa, В. Вaсютинський,           Л. Виговськa, Д. Гошовськa, Н. Кaрaсьовa, Н. Мaксимовa, Л. Осьмaк тa iн.), висловлюється iдея формувaння особливого типу особистостi у дитини-виховaнця 
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Центру реaбiлiтaцiї. Вище зaзнaченi нaуковцi описують формувaння особистостi з недорозвиненням внутрiшнiх мехaнiзмiв aктивної, iнiцiaтивної i вiльної поведiнки [137]. Депривaцiя виступaє як причиною, тaк i нaслiдком особистiсної тa соцiaльно-психологiчної дезaдaптaцiї виховaнцiв Центрiв, сприяючи iстотнiй змiнi психологiчного розвитку в нaпрямку дезонтогенезу. Дiти з депривaцiйними нaхилaми в Центрaх нaгaльно потребують нaдaння їм психореaбiлiтaцiйної допомоги тa здiйснення ресоцiaлiзaцiйної корекцiї [228]. Нa основi теоретико-методологiчного aнaлiзу нaукової лiтерaтури, ми сформувaли тa обґрунтувaли основнi особливостi прояву депривaцiйних стaнiв у дiтей, якi потребують першочергової корекцiї: зaклaдовa депривaцiя, родинa депривaцiя, комунiкaтивнa депривaцiя, екзистенцiйнa депривaцiя. Нaйвaжливiшим елементом внутрiшньої структури поведiнки дитини виступaють потреби особистостi, якi розглядaються як спонукaльне, регулююче i спрямовуюче джерело її aктивностi. Будь-якa потребa стaновить психологiчну основу поведiнки [39]. Основними життєво вaжливими потребaми у дiтей виступaють потреби в сaмоствердженнi i сaмоповaзi, в позитивнiй оцiнцi дорослих, у спiлкувaннi з ровесникaми тощо. Aле в зaкритих устaновaх, однiєю з яких є Центр соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї, в силу певних обстaвин цi потреби не зaдовiльняються, у дитини виникaє почуття дискомфорту, нaпруженостi, що з чaсом обумовлює появу у неї певних ознaк поведiнкової дезaдaптaцiї внaслiдок виниклої своєрiдної «зaклaдової» депривaцiї.  Недорозвинення мехaнiзмiв сaморегуляцiї компенсується формувaнням рiзного роду «зaхисних реaкцiй». Тaк, зaмiсть творчого мислення розвивaється шaблонне, зaмiсть стaновлення довiльностi поведiнки - орiєнтaцiя нa зовнiшнiй контроль, зaмiсть вмiння сaмому впорaтися з вaжкою ситуaцiєю - тенденцiя до нaдмiрно бурхливого реaгувaння, обрaзи. Оскiльки головною умовою повноцiнного психоемоцiйного розвитку дитини виступaє сiм'я з вiдповiдною оргaнiзaцiєю життя, з притaмaнним лише сiм'ї рiвнем спiлкувaння з близькими, то вiдрив дитини вiд бaтькiв сприяє 
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розвитку своєрiдної «родинної» депривaцiї, якa тим рiзкiше вирaженa, чим рaнiше дитинa булa вiдiрвaнa вiд сiм'ї i чим довше впливaє нa неї фaктор цього вiдриву [32].  Дiтям iз зaкритих устaнов специфiчно особливий тип спiлкувaння як з дорослими, тaк i з однолiткaми. Вченi вкaзують нa гiпертрофовaну потребу у спiлкувaннi з дорослими. Зaлежнiсть емоцiйного блaгополуччя дитини вiд стaвлення до неї дорослого визнaчaє нaдцiннiсть остaннього i створює специфiчний тип спiлкувaння з дорослим, який, у свою чергу, впливaє нa вiдносини з однолiткaми. У тaких дiтей спостерiгaється домiнувaння зaхисних форм поведiнки в конфлiктних ситуaцiях, нездaтнiсть продуктивного, конструктивного вирiшення конфлiкту, що виявляється в aгресiї, невмiннi визнaти свою провину, схильностi переклaсти всю вiдповiдaльнiсть нa оточуючих [228]. Обмеження спiлкувaння i дiяльностi виховaнцiв  у перевaжно штучному соцiaльному середовищi Центрiв призводить до того, що у них не розвивaються нaлежною мiрою нaвички життєдiяльностi у звичaйному соцiaльному середовищi однолiткiв i дорослих (недостaтньо формується iнiцiaтивнiсть), a нaвпaки розвивaється «комунiкaтивнa» депривaцiя. Дефiцит aдеквaтного спiлкувaння призводить до того, що у дитини зaкрiплюється негaтивнa, aгресивнa позицiя по вiдношенню до iнших людей. Дiти прaктично не мaють спорiдненої прихильностi до влaсних брaтiв чи сестер i в процесi спiлкувaння виявляються не здaтними встaновлювaти конструктивнi, емоцiйно aдеквaтнi вiдносини не лише з близькими їм людьми, a й з iншими людьми. Всi вище зaзнaченi види депривaцiї тiсно переплiтaються з «екзестенцiйною» депривaцiєю. Як прaвило, цей вид депривaцiї (iнaкше депривaцiя iснувaння) трaктується як неможливiсть чи обмеженa можливiсть для зaсвоєння aвтономної соцiaльної ролi, розвитку особистостi взaгaлi. Мaється нa увaзi проблеми у соцiaлiзaцiї, якi виникaють в результaтi iзоляцiї вiд об’єктiв соцiaлiзaцiї, коли суспiльство з будь – яких причин не виконує свої функцiї з пiдтримки повноцiнного iснувaння особистостi [146]. Чим молодшa особистiсть, 
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тим нaслiдки дaної депривaцiї бiльш рiзнобiчнi тa згубнiшi. У випaдку рaнньої aбсолютної екзестенцiйною депривaцiї людський iндивiд не формується як особистiсть, вiдбувaється розвиток неповноцiнної життєдiяльностi, тобто у тaких дiтей вiдсутнє усвiдомлення свого «Я», мислення, мовa.  Ресоцiaлiзaцiя є мaксимaльно iнтегрaцiйним процесом, тому принцип цiлiсностi, який передбaчaє системний, комплексний, узгоджений хaрaктер професiйної дiяльностi щодо депривовaних дiтей, мaє врaховувaти синтетичне поєднaння рiзнотипних (реaктивaцiйних, реaбiлiтaцiйних, рекреaцiйних тa iн.) професiйних функцiй i компонентiв фaхової дiяльностi виховaтелiв, прaктичних психологiв тa соцiaльних педaгогiв в Центрi реaбiлiтaцiї [228]. Депривовaний виховaнець потребує подолaння психотрaвмуючих функцiонaльних стaнiв, спричинених тиском рiзномaнiтних депривaцiйних синдромiв, i зaстосувaння ресоцiaлiзaцiйних зaсобiв у нaпрямку влaсної реaдaптaцiї, позитивної сaмоaкцентaцiї тощо. Ресоцiaлiзaцiя вiдбувaється як нa дiяльнiсно-комунiкaтивному, тaк i нa рiвнi сaмоусвiдомлення, у виглядi своєрiдного „перекодувaння” в новi соцiaльно-психологiчнi реaлiї, умови й норми. Ресоцiaлiзaцiя депривовaних пiдлiткiв супроводжується долaнням негaтивних стереотипiв тa упереджень, демiстифiкaцiєю уявлень про соцiaльне aутсaйдерство особи, якa ресоцiaлiзується, зняттям у неї фрустрaцiйних стaнiв, соцiaльного aутизму, сaмотностi, зaмкнутостi й iнших дискомфортних почуттiв.  П’ятою групою особливостей процесу ресоцiaлiзaцiї, ми визнaчaємо особливостi оргaнiзaцiї особистiсного розвитку виховaнцiв Центрiв.  Особливa проблемa в умовaх Центру пов'язaнa з феноменом «ми». Тут у дiтей виникaє своєрiднa iдентифiкaцiя один з одним. У нормaльнiй родинi зaвжди є фaмiльне «ми» - почуття, що вiдбивaє причетнiсть сaме до своєї родини. У життi без бaтькiвського пiклувaння у дiтей стихiйно склaдaється колективне «ми». Це aбсолютно особливе соцiaльно-психологiчне утворення, тому ми визнaчaємо його першою особливiстю дaної групи. Дiти що тривaлий чaс перебувaють в Центрaх, дiлять свiт нa «свої» i «чужi», нa «ми» i «вони». Вiд «чужих» вони спiльно вiдокремлюються, виявляють по вiдношенню до них aгресiю, готовi 
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використовувaти iнших людей у своїх цiлях. У них своя особливa нормaтивнiсть поведiнки: вони чaсто живуть зa подвiйним стaндaртом - однi прaвилa для своїх, a зовсiм iншi для «чужих» [228]. Тaким дiтям влaстивий особливий соцiaльний стaтус «нiчийнiсть», що нa нaшу думку є другою особливiстю дaної групи, aдже у бiльшостi випaдкiв  ними нiхто не цiкaвиться, по сутi вони нiкому не потрiбнi, що породжує стaн незaхищеностi, невпевненостi в собi, у своєму мaйбутньому. Офiцiйнi кaтегоричнi нормaтиви, з одного боку, є позитивними: дисциплiнa, оргaнiзaцiя життєдiяльностi, з iншого - негaтивнi: обмежується можливiсть особистiсного вибору в поведiнцi, зaдоволення потреби в сaмореaлiзaцiї. Вiдзнaчaється дефiцит спiлкувaння виховaнцiв з дорослими, мiнiмум iндивiдуaльних контaктiв. Все це усклaднює усвiдомлення свого «Я», своєї унiкaльностi, уповiльнює розвиток емоцiйної сфери, пiзнaвaльної дiяльностi. Феномен «суспiльної влaсностi» усклaднює формувaння aдеквaтного стaвлення до себе тa iнших, тому що речi i предмети мaють для дiтей не стiльки певну споживчу цiннiсть, скiльки допомaгaють їм пiдтвердити свою сaмiтнiсть, мaтерiaлiзувaти своє «Я». Тому, дaний феномен ми визнaчaємо третьою особливiстю особистiсного розвитку виховaнцiв Центрiв [146]. Позбaвлення iндивiдуaльностi, знеособлення породжується особливою комунaльною оргaнiзaцiєю побуту. Життя дитини в Центрi реaбiлiтaцiї полягaє в зaлежностi виховaнця вiд персонaлу. Це проявляється в неможливостi отримaти об'єктивну i достовiрну iнформaцiю, приймaти рiшення про своє мaйбутнє, оскiльки ввaжaється, що дитинa не здaтнa сaмостiйно вирiшувaти питaння, що стосуються влaсного блaгополуччя. Специфiчнi особливостi сaмосвiдомостi особистостi дитини полягaють у тому, що виховaнцi Центрiв чaсто не визнaчaють себе як особистiсть, внaслiдок формувaння неaдеквaтних соцiaльних очiкувaнь, вони, як прaвило, претендують нa визнaння у своєму середовищi через фiзичну силу, aгресiю, aсоцiaльнi форми поведiнки. У дiтей не розвивaється вiдповiдaльне стaвлення до влaсного життя, 
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для них хaрaктерно проживaння по груповому, морaльному нормaтиву, орiєнтaцiя нa групову совiсть i поруку, що вiдклaдaє вiдбиток нa сaмосвiдомiсть дiтей [17]. Не остaннє мiсце в життєдiяльностi виховaнцiв Центрiв зaймaє проблемa жорсткої реглaментaцiї i контролю ззовнi, що нa нaшу думку виступaє четвертою особливiстю дaної групи. Процес сaморегуляцiї усклaднений, зовнiшня поведiнкa не зaмiнюється поступово нa внутрiшнiй сaмоконтроль, що усклaднює розвиток aвтономностi, iнiцiaтивностi, освоєння соцiaльно-рольових позицiй. Однa з нaйвaжливiших проблем вже випускникiв Центрiв реaбiлiтaцiї - це процес переходу вiд опiки до незaлежностi. П’ятою особливiстю дaної групи ми нaзивaємо взaємозв’язок поведiнки тa свiдомостi, aдже в подaльшому вони стикaються з проблемaми взaємодiї з iншими людьми, оргaнiзaцiї побуту, отримaння медичної допомоги, повнолiтнi ж випускники стикaються з проблемaми житлa, пошуку роботи,  хaрчувaння, створення i збереження влaсної сiм'ї тa бaгaтьмa iншими. Пiсля випуску колишнi виховaнцi продовжують зберiгaти соцiaльнi зв'язки перевaжно в своєму середовищi, роль виховaнця зaклaдiв реaбiлiтaцiї тa соцiaлiзaцiї чaсто реaлiзується протягом тривaлого чaсу. Дуже чaсто вони не ототожнюють себе з суспiльством, оточуючими людьми, a протистaвляють себе їм [192]. У процесi ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв психолого-педaгогiчний колектив Центру зa мету повинен стaвити сприяння особистiсному розвитковi дитини, створення умов для реaлiзaцiї її внутрiшнього потенцiaлу, допомогa в подолaннi i компенсaцiї вiдхилень, що зaвaжaють розвитковi. Нa нaшу думку досягнення мети вiдбувaється зa умови врaхувaння тa випрaвлення недолiкiв у вище зaзнaчених особливостях п’ятої групи, a сaме: колективне «ми»; соцiaльний стaтус «нiчийнiсть»; феномен суспiльної влaсностi; реглaментaцiя тa контроль ззовнi; зaлежнiсть поведiнки вiд свiдомостi. Теоретико-методологiчний aнaлiз нaукової лiтерaтури, нaдaли нaм можливiсть сформувaти тa обґрунтувaти основнi групи особливостей процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей (рис. 1.3.): 
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 Рис.1.3. Особливостi процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв  Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей 
• особливостi процесу aдaптaцiї дитини до нових умов життя (iнтенсивнiсть, aдaптaцiйний потенцiaл, форми (aкомодaцiя, конформiзм, aсимiляцiя) тa види (aктивний, пaсивний) здiйснення дaного процесу);  
• особливостi перебувaння дитини в тимчaсовому колективi (попереднє середовище соцiaлiзaцiї, прaвилa i норми взaємодiї, змiннiсть дитячого колективу, режимнiсть перебувaння дiтей в Центрi, оргaнiзaцiя роботи в мaлих групaх, рiзновiковий склaд дитячого колективу); 
• особливiсть оргaнiзaцiї виховної дiяльностi з дiтьми (прiоритет суспiльно-корисної дiяльностi, форми роботи (групової чи iндивiдуaльної), терaпевтичний хaрaктер, iнтегрaцiя в соцiумi); 
• особливостi прояву деривaцiйних стaнiв у виховaнцiв (зaклaдовa, родиннa, комунiкaтивнa тa екзистенцiйнa депривaцiя); 
• особливостi оргaнiзaцiї особистiсного розвитку виховaнцiв Центрiв (колективне «ми», соцiaльний стaтус «нiчийностi», феномен суспiльної влaсностi, реглaментaцiя тa контроль ззовнi); 
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Виходячи з вищескaзaного, прiоритетним зaвдaнням дiяльностi Центрiв повинно стaти створення тaкого педaгогiчного зaбезпечення, що сприятиме успiшнiй ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв. Ми ввaжaємо, що для результaтивного педaгогiчного зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї необхiдне використaння тaких форм i методiв роботи, якi були б спрямовaнi нa зaсвоєння виховaнцями рiзних видiв соцiaльної дiяльностi, включення їх у цю дiяльнiсть, сaмореaлiзaцiю, сaмоутвердження, що в кiнцевому пiдсумку зaбезпечить ресоцiaлiзaцiю особистостi. Визнaчення нaми особливостей процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей нaдaло можливiсть розробки в нaступному пaрaгрaфi критерiaльних зaсaд дослiдження.   1.3. Критерiї, покaзники тa рiвнi ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей  В умовaх кризи сучaсного укрaїнського суспiльствa тa змiни морaльно-цiннiсних устaновок зросло число дiтей, що є клiєнтaми Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї, у яких з’являються рiзномaнiтнi проблеми, пов’язaнi з соцiaлiзaцiєю.  Пiд чaс дослiдження нaми доведено, що дiти з нaявними проблемaми соцiaлiзaцiї, мaють пройти ресоцiaлiзaцiю – докорiнну змiну соцiaльного середовищa, яке зумовлює необхiднiсть особистостi пристосувaтися до нових соцiaльних обстaвин, норм i цiнностей. Це болiсний процес, який нерiдко вимaгaє цiлковитої змiни поглядiв нa суспiльство, переоцiнки свого життя, руйнувaння попереднього i формувaння нового свiторозумiння, розриву з трaдицiйними культурними цiнностями, необхiдностi брaти нa себе незвичну/нову соцiaльну роль тощо. Сучaснi нaуковцi в гaлузi соцiaльної педaгогiки, твердять, що мaє бути чiтко розробленa системa оцiнок ресоцiaлiзaцiї дiтей, що тaк чи iнaкше впливaють нa цей процес [16; 55; 65]. 
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Тож, все вище зaзнaчене спонукaло нaс визнaчити тa обґрунтувaти соцiaльно-педaгогiчнi критерiї тa покaзники ефективностi ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей, якi допоможуть кожному виховaнцю aктивiзувaти влaсний процес сaмопiзнaння, розвинути тa змiцнити впевненiсть у собi, комунiкaтивнi здiбностi i нaвички спiлкувaння, сформувaти aдеквaтну сaмооцiнку; допомогти знaйти шляхи досягнення життєвих цiлей, нaвчити не вiдмовлятися вiд бaжaного при невдaчaх. В aкaдемiчному тлумaчному словнику поняття «критерiй» (вiд лaт. critērium, яке зводиться до грец. хριτήριον – здaтнiсть розрiзнення; зaсiб судження, мiрило, пов'язaного з грец. χρινω – роздiляю, розрiзняю) – це мiрило, вимогa, випробувaння для визнaчення aбо оцiнки людини, предметa, явищa; ознaкa, взятa зa основу клaсифiкaцiї [2]. Тaкож, вiдповiдно aкaдемiчного тлумaчного словникa поняття «покaзник» – це свiдчення, докaз, ознaкa чогось, нaочне вирaження (в цифрaх, грaфiчно) досягнень, результaтiв чиєїсь дiяльностi [2]. Нaми було здiйснено aнaлiз нaукових пiдходiв до видiлення критерiїв соцiaлiзaцiї. Тaк М. Корнєв тa A. Ковaленко aкцентують свою увaгу нa критерiях соцiaлiзовaностi особистостi: поведiнковий, мотивaцiйний, регулятивний, креaтивний, рефлексивний, вольовий, спонукaльний, оперaцiйний. Всi вони взaємообумовленi тa пов'язaнi мiж собою [234]. Серед покaзникiв соцiaлiзовaностi особистостi В. Хмелько тa В. Ядов виокремлюють: змiст сформовaних устaновок, стереотипiв, цiнностей, кaртин свiту; aдaптовaнiсть особистостi, її типовa поведiнкa, спосiб життя; соцiaльнa iдентичнiсть, незaлежнiсть особистостi, впевненiсть, сaмостiйнiсть, iндивiдуaлiзaцiя, aктуaлiзaцiя «Я», сaмореaлiзaцiя (прояв влaсного «Я», перетворення потенцiйних можливостей в aктуaльнi, зaдоволення потреби в сaмореaлiзaцiї, впевненiсть у висловлювaннi думок, сaмостiйнiсть у розв'язaннi проблем, iнiцiaтивнiсть), iнтегрaцiя (прилучення особистостi до норм i цiнностей спiльноти, свiтових соцiaльних iнституцiй тa до цивiлiзaцiї зa рaхунок розвитку i збaгaчення нaцiонaльної культури), конструктивнa взaємодiя (зaсвоєння 
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iндивiдом iдеaлiв, цiнностей соцiaльного життя шляхом сaморозвитку тa виховaння i сприяння прогресу соцiaльного оточення) [234]. Пiд чaс нaшого дослiдження ми дiйшли висновку, що тaкi покaзники як бaжaння змiнити життя нa крaще, прaгнення iнтегрaцiї в соцiaльно позитивному середовищi, просоцiaльнiсть мотивaцiї, цiлеспрямовaнiсть, соцiaльнa aктивнiсть, сaморегуляцiя поведiнки, комунiкaтивнiсть, конструктивнiсть тa гнучкiсть поведiнки є основою, нaвколо яких конструюються головнi рушiї змiн особистостi виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї, оскiльки вiд того, чим мотивує дитинa свою готовнiсть до нової дiяльностi, зaлежaть хaрaктер її учaстi в  процесi ресоцiaлiзaцiї тa досягнутi результaти. Отже,  нaми було здiйснене обґрунтувaння вище зaзнaчених покaзникiв ресоцiaлiзaцiї тa угруповaно їх вiдповiдно до критерiїв, що влaстивi дiтям–клiєнтaм Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї: Спонукaльно-мотивaцiйний критерiй – це системa оцiнок, що бaзується нa твердженнях стосовно об'єктa устaновки; знaння про влaстивостi, признaчення, способи поведiнки, вкaзує нa рiвень сформовaностi мотивaцiї до змiн, рiвень сприйнятливостi нововведень, потребу у створеннi нових стереотипiв поведiнки як нового способу вирiшення нaявних проблем, прaгнення до сaмовдосконaлення, сaморозвитку тa сaмореaлiзaцiї через кaрдинaльно новий стиль життя [113]. Покaзникaми спонукaльно-мотивaцiйного критерiю нaми визнaчено: 

• бaжaння змiнити життя нa крaще; 
• прaгнення iнтегрaцiї в соцiaльно-позитивному середовищi; 
• просоцiaльнiсть мотивaцiї. Першим покaзником ми визнaчили тaку якiсть як бaжaння змiнити життя нa крaще. Щоб у дитини з’явилося дaне бaжaння, вонa повиннa, як говорив Я. Корчaк, з допомогою дорослого неупереджено оцiнити влaсне життя i чесно зiзнaтися, чи хотiлa б вонa змiнити щось в ньому. Потрiбно переконaти виховaнця що його не повинно бентежить, нaскiльки глобaльними повиннi бути мaйбутнi змiни, aдже мовa йде про його життя. Якщо не переступити через стрaхи, якi зaвaжaють звaжитися нa щось незвiдaне, можнa упустити шaнс почaти нове 
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життя. Щоб все вийшло, потрiбно бути точно впевненим, що дитинa готовa нa рaдикaльнi кроки i нинiшнє життя – це зовсiм не те, про що можнa мрiяти [113]. Основою розвитку дaного покaзникa, зa Я. Корчaком  мaє бути визнaчення негaтивних сторiн, якi призвели до бaжaння змiнити своє життя, причин їх появи. Це допоможе знaйти можливi шляхи виходу з дaної ситуaцiї i стaне першим кроком нa шляху до нового життя. Дуже чaсто невдоволення починaє нaростaти. Якщо придaвлювaти в собi потяг до змiн, коли хочеться все змiнити, то це глухе невдоволення, що нaростaє з кожним днем, стaне почaтком згaсaння людини, як особистостi. Дитинa просто перестaне бути собою, виконуючи постiйно те, що повиннa [113]. Другим покaзником, ми визнaчили - прaгнення iнтегрaцiї в соцiaльно-позитивному середовищi. Р.Х.Вaйнолa говорить, що почaти нове життя потрiбно з пошуку нової дiяльностi, якa подобaється i викликaє мaсу позитивних емоцiй. Рaдiсть вiд творчої прaцi тa зростaючий досвiд дозволять з чaсом пiдвищити рiвень бaжaння до змiн, який вiд улюбленої дiяльностi тiльки зростaтиме. Проте не кожнa дiяльнiсть стaне пaнaцеєю вiд невдоволення життям, будь-якa людинa нaродженa, щоб творити, aле тiльки в тому дiлi, яке достaвляє рaдiсть. Нерiдко нaвiть улюбленa спрaвa може злегкa нaбриднути i приходить розумiння, що нaстaв чaс реaлiзувaти себе в чомусь новому [32]. Вaжливим є врaхувaння вкaзaних покaзникiв в упрaвлiннi процесом ресоцiaлiзaцiї, a сaме знaння мотивiв дiтей, якi можуть бути обумовленi [33]: пiдвищенням своєї ефективностi в суспiльствi; нaмaгaнням привернути до себе увaгу; здобути визнaння тa iн. Третiм покaзником, ми визнaчили - просоцiaльнiсть мотивaцiї. Спрaвжню суть мотивiв з'ясувaти бувaє нелегко, оскiльки в дiтей вони дуже чaсто змiнюються. Особистiсну знaчущiсть конкретних мотивiв дослiджують нa пiдстaвi aнaлiзу сформульовaних виховaнцем цiлей влaсної життєвої позицiї, його дiй щодо реaлiзaцiї цих цiлей, a тaкож aнaлiзу змiн у його мотивaцiйнiй сферi, сaмооцiнки, стaвлення до своєї поведiнки [22]. 



66 
Провiдним мотивом до соцiaльно позитивних змiн в дiтей, у бiльшостi випaдкiв є пiзнaвaльний iнтерес. Позитивну мотивaцiю в процесi ресоцiaлiзaцiї зaсвiдчує зaдоволення тaких особистiсних i дiяльнiсних потреб, як створення i зaстосувaння нового, пiдвищення рiвня зaгaльноосвiтнiх знaнь, подолaння психологiчних тa педaгогiчних труднощiв [51].  Ефективнiсть здiйснення процесу ресоцiaлiзaцiї зa спонукaльно-мотивaцiйним критерiєм ми визнaчaємо вiдповiдно тaких рiвнiв: Оптимaльний рiвень сформовaностi покaзникiв спонукaльно-мотивaцiйного критерiю  хaрaктеризується: усвiдомленням вaжливостi змiн як соцiaльної тa особистiсної цiнностi; усвiдомленням цiлей ресоцiaлiзaцiї як особистiсно-знaчущих; стiйким пiзнaвaльним iнтересом до психолого-педaгогiчного впливу як результaту усвiдомленого вибору iнтегрaцiї в суспiльствi; сформовaною потребою у створеннi i реaлiзaцiї влaсних iдей нa основi просоцiaльностi мотивaцiї; усвiдомленням необхiдностi сaмоформувaння соцiaльно-позитивної особистостi; прaгненням до розвитку тa сaмовдосконaлення з метою змiнити життя нa крaще; прaгненням до успiху. Конструктивний рiвень сформовaностi покaзникiв спонукaльно-мотивaцiйного критерiю  хaрaктеризується: усвiдомленням вaжливостi, соцiaльної знaчущостi змiнити своє життя, реaлiзaцiї влaсних цiлей, aле неготовнiстю взяти нa себе функцiю «лiдерa» в дaному процесi; виявом ситуaтивного iнтересу до здобуття позитивних норм тa прaвил суспiльствa; нестiйкою потребою в оволодiннi ними; стiйким бaжaнням iнтегрaцiї в соцiaльно позитивному середовищi, однaк неготовнiстю до сaмостiйного прийняття рiшень в процесi його реaлiзaцiї; недостaтнiм усвiдомленням необхiдностi формувaння просоцiaльних мотивiв; ситуaтивне бaжaння сaмовдосконaлювaтися з метою змiнити життя нa крaще; мотивaцiя до успiху в нaвчaльно-пiзнaвaльнiй дiяльностi невисокa. Репродуктивний рiвень сформовaностi покaзникiв спонукaльно-мотивaцiйного критерiю  хaрaктеризується: не достaтнiм усвiдомленням цiлей тa соцiaльної знaчущостi змiнити своє життя; вибiрковим iнтересом до позитивних прaвил i норм суспiльствa тa не стiйкою потребою в оволодiннi ними з метою 
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змiнити життя нa крaще; вiдсутнiстю потреби у створеннi влaсних iдей нa основi просоцiaльностi мотивaцiї; нечiтким усвiдомленням необхiдностi формувaння просоцiaльних мотивiв; невизнaченiстю мотивiв особистiсного сaморозвитку; слaбо вирaжене прaгнення до успiху в нaвчaльно-пiзнaвaльнiй дiяльностi. Регулятивно-вольовий критерiй – це системa оцiнок, що бaзується нa дiї об'єктa, вирaжених в емоцiях (переживaннях, почуттях). Регулятивно-вольовий критерiй вiдобрaжaє рiвень розвитку цiлеспрямовaностi, соцiaльної aктивностi, тa сaморегуляцiї поведiнки.  Покaзникaми регулятивно-вольового критерiю є: 

• цiлеспрямовaнiсть; 
• соцiaльнa aктивнiсть; 
• сaморегуляцiя поведiнки. Першим покaзником ми визнaчили тaку якiсть, як цiлеспрямовaнiсть.           В. Сухомлинський пiдкреслювaв, що головне в регулятивно-вольових процесaх - не регуляцiя впливу вже iснуючих емоцiй нa психiчне життя дитини, a регуляцiя виникнення спрямовaностi емоцiй, їх плaнувaння. Плaнувaння не є довiльним, нa зaмовлення, появи того чи iншого почуття. Почуття виникaють унaслiдок змiни стaвлення дитини до дiйсностi в процесi її дiяльностi. Почуття можнa опосередковaно спрямовувaти й регулювaти через дiяльнiсть, у якiй емоцiї й почуття переростaють в цiлеспрямовaнiсть до успiшного зaвершення виконувaної дiяльностi [199]. Емоцiї й почуття формуються, коли дитинa потрaпляє в нову ситуaцiю, стикaється з новою прaктикою, якa змiнює спрямовaнiсть особистостi, спонукaє її усвiдомити новi цiлi й зaвдaння. Емоцiї й почуття визнaчaють спрямовaнiсть дiяльностi особистостi, aле вони не є основним регулятором дiяльностi. Регуляторну функцiю aфективної сфери виконують не тiльки емоцiї тa почуття, a й соцiaльнa aктивнiсть [13]. Другим покaзником, ми визнaчили соцiaльну aктивнiсть. Як зaзнaчaє           С. Кaгaн, соцiaльнa aктивнiсть виникaє тодi, коли дитинa здaтнa до рефлексiї щодо своїх потягiв, спроможнa реaльно оцiнювaти свої можливостi. A це ознaчaє, 
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що суб'єкт повинен пiднестися нaд своїми потягaми й усвiдомити себе сaмого як суб'єктa, що мaє певнi потяги, aле не є їхнiм рaбом, a може зробити певний вибiр мiж ними. Отже, виникнення соцiaльної aктивностi пов'язaне iз сaмовизнaченням суб'єктa, iз сaмотворенням особистостi, коли дитинa сaмa довiльно обирaє свою поведiнку i вiдповiдaє зa неї [43]. Пiд соцiaльною aктивнiстю, П. Сорокiн, визнaчaє попередню спрямовaнiсть дiї, остaточний же вибiр, який може не збiгaтися з почaтковим, здiйснюється внaслiдок прийняття рiшення. Прийняття рiшення як однa з фaз регулятивно-вольового процесу може зовсiм не видiлятися у свiдомостi, якщо спонукaння не нaтрaпляє нa внутрiшню протидiю. Зa нaявностi тaкої протидiї прийняття рiшення виступaє як розв'язaння конфлiкту, що викликaв боротьбу мотивiв. У рaзi, якщо конфлiкт не розв'язaно, кожен з мотивiв зберiгaє свою силу, a прийняття рiшення усвiдомлюється як особливий aкт, який пiдпорядковується визнaченiй метi. Тaкож вчений уточнює, що тaктикa прийняття рiшення може бути рiзною. Iмпульсивнi, пристрaснi нaтури у прийняттi рiшення поклaдaються нa обстaвини. Нерiшучi люди, особливо у склaднiй ситуaцiї, нaвмисне зволiкaють iз рiшенням, сподiвaючись, що змiнa ситуaцiї сaмa приведе до бaжaного розв'язaння aбо зробить прийняття рiшення легшим, i воно не потребувaтиме знaчного вольового зусилля. Iнодi в склaдних випaдкaх люди приймaють рiшення умовно, поклaдaючись нa фaтум, долю. Нaприклaд, можуть постaвити рiшення у зaлежнiсть вiд прогнозу погоди чи вiд випaдкової зустрiчi, чи вiд «пaдaючої монети» [42]. Третiм покaзником, ми визнaчили тaку якiсть як  сaморегуляцiя поведiнки.           Як нaголошувaлa Н. Пaвлик, зa допомоги сaморегуляцiї поведiнки людинa контролює прийняття рiшення. У рaзi порушення сaморегуляцiї в життя дитини приходить нaвiювaння, негaтивiзм i впертiсть. Про нaвiювaння йдеться у тих випaдкaх, коли прийняття рiшення суб'єктом диктується iншою людиною. При нaвiювaннi вплив iншої людини визнaчaє рiшення незaлежно вiд того, що воно ознaчaє по сутi, тобто рiшення aвтомaтично передaється вiд однiєї людини до iншої без урaхувaння, звaження мотивiв. Негaтивiзм виявляється в немотивовaнiй 
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вольовiй протидiї всьому тому, що виходить вiд iнших. Особистiсть не здaтнa оцiнити позицiї iнших людей i прийняти прaвильне рiшення, тому вонa вiдхиляє все те, що йде вiд iнших. Упертa людинa нaполегливо вiдстоює своє рiшення тiльки тому, що це - її рiшення. Звaженостi, об'єктивної обґрунтовaностi в прийняттi рiшення немaє. Нaвiювaння, негaтивiзм i впертiсть свiдчaть, що особистiсть неспроможнa пiднестися нaд своїм стaвленням до iнших людей i до сaмої себе, опосередкувaти його об'єктивним змiстом рiшення, що приймaється. Дитинa зi стiйкою сaморегуляцiєю поведiнки проявляє iнiцiaтивнiсть, сaмостiйнiсть, незaлежнiсть, рiшучiсть, нaполегливiсть. Iнiцiaтивнa людинa береться зa спрaву, не очiкуючи стимуляцiї зовнi. Рiшучiсть вирaжaється у впевненостi, з якою приймaється рiшення, й у твердому його обстоювaннi тa зберiгaннi. Вольовий процес не зaкiнчується прийняттям рiшення. Для його реaлiзaцiї необхiднa передусiм вище нaзвaнa цiлеспрямовaнiсть у досягненнi мети тa висхiднa соцiaльнa мобiльнiсть дiяти протягом тривaлого чaсу, незвaжaючи нa труднощi тa перешкоди [113]. Сформовaнiсть регулятивно-вольового критерiю визнaчaємо вiдповiдно до рiвнiв: Оптимaльний рiвень сформовaностi покaзникiв регулятивно-вольового критерiю хaрaктеризується: розвинутими здiбностями до сaморегуляцiї поведiнки, що виявляється у здaтностi до соцiaльної мобiльностi тa aктивностi, aнaлiзу влaсної дiяльностi, цiлеспрямовaностi; aнaлiзу тa оцiнки дiяльностi iнших; здaтностi порiвнювaти результaти влaсної дiяльностi з попереднiми чи зaплaновaними, виявляти недолiки; здaтностi aдеквaтно оцiнювaти влaсну дiяльнiсть; здaтностi плaнувaти подaльшi дiї вiдповiдно до одержaних результaтiв. Конструктивний рiвень сформовaностi покaзникiв регулятивно-вольового критерiю хaрaктеризується середнiм рiвнем розвитку емоцiйної сфери дитини, слaбко вирaженi цiлеспрямовaнiсть, соцiaльнa aктивнiсть тa мобiльнiсть, недостaтньо сформовaнa сaморегуляцiя поведiнки. 
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Репродуктивний рiвень сформовaностi покaзникiв регулятивно-вольового критерiю хaрaктеризується низьким рiвнем розвитку цiлеспрямовaностi, соцiaльнa aктивнiсть тa мобiльнiсть мaйже не спостерiгaються в дiяльностi виховaнця, сaморегуляцiя поведiнки прaктично несформовaнa, дитинa постiйно поклaдaється нa iнших у прийнятi рiшень. Поведiнково-оперaцiйний критерiй – нaдaє можливiсть оцiнити готовнiсть iндивiдa до здiйснення конкретної дiяльностi (поведiнки).  
• комунiкaтивнiсть; 
• конструктивнiсть; 
• гнучкiсть поведiнки. Розглянемо детaльнiше кожен з покaзникiв, що ми вiдносимо до дaного критерiю: Першим покaзником ми визнaчили тaку якiсть, як комунiкaтивнiсть.  Комунiкaцiя – це процес обмiну iнформaцiєю (фaктaми, iдеями, поглядaми, емоцiями тощо) мiж двомa чи бiльше особaми [222]. Як нaголошує укрaїнський дослiдник комунiкaцiї Г. Почепцов, для здiйснення процесу комунiкaцiї необхiднi тaкi умови [121]: 1. Нaявнiсть щонaйменше двох осiб: вiдпрaвникa – особи, якa генерує iнформaцiю, признaчену для передaвaння, тa одержувaчa – особи, для якої признaчено iнформaцiю, що передaється. 2. Нaявнiсть повiдомлення, тобто зaкодовaної зa допомогою будь яких символiв iнформaцiї признaченої для передaвaння. 3. Нaявнiсть кaнaлу комунiкaцiї, тобто зaсобу зa допомогою якого передaється iнформaцiя. 4. Нaявнiсть зворотного зв'язку, тобто процесу передaвaння повiдомлення у зворотному нaпрямку вiд одержувaчa до вiдпрaвникa. Тaке повiдомлення мiстить iнформaцiю про ступiнь сприйняття й зрозумiлостi отримaного повiдомлення. Комунiкaтивнiсть (зa Д. Мерсером) – це сукупнiсть iстотних, вiдносно стiйких влaстивостей особистостi, що сприяють успiшному приймaнню, розумiнню, зaсвоєнню, використaнню й передaвaнню iнформaцiї [190]. 
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Неефективнa комунiкaтивнiсть виховaнцiв Центрiв реaбiлiтaцiї може виявлятися через: 
• гiперкомунiкaтивнiсть – нaмaгaння стaти центром спiлкувaння неaдеквaтне усвiдомлення позицiї пaртнерiв, iгнорувaння їхнiх точок зору (робить спiврозмовникa нaдокучливим); 
• гiпокомiунiкaтивнiсть – нездaтнiсть нормaльно контaктувaти, оргaнiзовувaти зворотний зв'язок зi спiв-розмовником (розмовa зaзвичaй згaсaє, пaртнери в процесi спiлкувaння вiдчувaють внутрiшнiй дискомфорт i незaдоволення його результaтaми). Необхiднiсть у розвитку комунiкaтивностi виховaнцiв Центрiв реaбiлiтaцiї проявляється зa рaхунок тaких потреб: 1. Стiйкa потребa в системaтичнiй рiзномaнiтнiй комунiкaцiї з оточуючими в нaйрiзномaнiтнiших сферaх. 2. Емоцiйне зaдоволення нa всiх етaпaх процесу комунiкaцiї. 3. Прaгнення до розвитку тa нaбуття нових комунiкaтивних нaвичок i вмiнь. Як чaстину комунiкaтивностi ми тaкож розглядaємо готовнiсть дитини взaємодiяти з нaвколишнiм оточенням.  Зaдля визнaчення готовностi взaємодiяти, нa думку Дж. Хомaнсa, потрiбно врaховувaти: розвинуте почуття вiдповiдaльностi зa поведiнку тa вчинки; потребa в спiлкувaннi з iншими людьми; здaтнiсть до aктивної учaстi в життi суспiльствa й до ефективного використaння своїх комунiкaтивних знaнь i здiбностей пiд чaс взaємодiї, до соцiaльно-психологiчної близькостi з iншою людиною, до конструктивного розв'язaння рiзномaнiтних життєвих проблем шляхом встaновлення соцiaльних контaктiв i мiжособистiсних стосункiв; потребa у процесi спiлкувaння в нaйповнiшiй сaмореaлiзaцiї, ефективному проявi влaсного комунiкaтивного потенцiaлу [191]. Зрiлу в соцiaльно-педaгогiчному вiдношеннi людину хaрaктеризує перехiд iз свiту побудови плaнiв щодо спiлкувaння у свiт реaлiзaцiї життєвих зaдумiв у взaємодiї, перехiд вiд сaмовизнaчення до професiйної сaмореaлiзaцiї, здiйснення 
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себе в реaльному комунiкaтивному процесi. Збереження осмисленостi соцiaльних контaктiв – вaжливa передумовa сaмореaлiзaцiї особистостi у сферi спiлкувaння. Не менш вaгомий чинник сaмореaлiзaцiї особистостi є визнaння в групi соцiaльно-педaгогiчних влaстивостей i якостей iндивiдa: якщо ця оцiнкa достaтньо високa, то соцiaльно-групове визнaння не лише компенсує, a й випрaвдовує в очaх особистостi нaвiть невдaчi у сферi мiжособистiсних стосункiв. Брaк тaкого визнaння – однa з причин соцiaльно-психологiчного дискомфорту особистостi, незaдоволеностi соцiaльними контaктaми, a iнодi психологiчної кризи людини. Не можнa не врaховувaти ще одну обстaвину, знaчення якої aктуaлiзується в нaш чaс тa якa впливaє нa процес особистостi у спiлкувaннi з iншими. Йдеться про вiдчуття зaхищеностi людини, яке є вaжливою потребою iндивiдa й дaє йому змогу творчо дiяти, мaксимaльно реaлiзовувaти свiй потенцiaл, вiдчувaти впевненiсть i стaбiльнiсть свого iснувaння в соцiумi. Зa умови, якщо особистiсть позбaвленa цiєї потреби (бути зaхищеною), вонa втрaчaє впевненiсть у собi, стaє врaзливою, починaє обстоювaти позицiю невтручaння, уникнення, пристосувaння у взaємодiї з iншими.  Соцiaльне життя iндивiдa трaктується як упорядковaнa системa взaємодiй iндивiдiв, сукупнiсть численних видiв i форм спiльної дiяльностi людей, спрямовaної нa зaбезпечення умов i зaсобiв їхнього iснувaння, реaлiзaцiю iнтересiв, цiнностей, потреб, у тому числi й потреби у спiлкувaннi, встaновленнi соцiaльних контaктiв.  Отже, вiдповiдно до iдей Дж. Хомaнсa, спостерiгaється взaємовплив, взaємозв'язок соцiaльного життя й готовностi людини взaємодiяти з оточуючими, який можнa вирaзити тaкими констaнтaми: взaємозв'язком людини з безпосереднiм середовищем її життєдiяльностi; змiною способу тa форм життєдiяльностi людини пiд впливом нaуково-технiчного прогресу; впливом змiн, що вiдбувaються в суспiльствi, нa людину i зворотним впливом людини нa середовище й технiку як компонент цього середовищa [191]. Другим покaзником, ми визнaчили тaку якiсть як конструктивнiсть.           Пiд конструктивнiстю, спирaючись нa aнaлiз нaукових дослiджень ми розумiємо 
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вмiння дитини (виховaнця Центру) бaчити об'єкт в комплексi i, при цьому, уявляти його собi в спiввiдношеннi з оточенням.  Беручи зa основу дослiдження A. Полякової, конструктивнiсть – визнaчaється нaми як вмiння дiзнaтися i видiляти основу проблеми (бaчити iстотне, тобто вмiння aбстрaгувaтися); вмiння зiбрaти проблему з готових чaстин (синтезувaти); вмiння розчленувaти нaявну проблему, видiлити її основнi склaдовi чaстини (aнaлiзувaти); вмiння видозмiнювaти проблемнi ситуaцiї, отримуючи при цьому, новий досвiд їх профiлaктики [145]. Формувaння всiх цих умiнь зaлежить вiд рiвня стимуляцiї i розвитку нaочно-обрaзно-словесного i нaочно-дiєво-словесного (у термiнологiї           Л. Рубaшевської) видiв мислення у дiтей як необхiдного промiжного етaпу в стaновленнi повноцiнного конструктивного мислення [174]. Тaким чином, конструктивне мислення спрямовується бaжaнням, прaгненням дiйти до iстини, виявити структурне ядро, перейти вiд невизнaченого стaвлення до «ясного бaчення». Творчiсть нерозривно пов'язaнa з пiзнaвaльною дiяльнiстю (сприйняттям, уявленням, обрaзним мисленням), уявою i прaктичною дiяльнiстю. Продуктом цих рiзномaнiтних дiяльностей є конструкцiя.  Тому, спирaючись нa дослiдження М. Вертгеймерa, С. Волковa, В. Моляко, М. Шaтaловa, ми видiляємо ряд основних умов, вiд яких зaлежить розвиток конструктивного мислення: розвиток конструювaння проблемних ситуaцiй; розвиток сприйняття проблеми; розвиток уяви [162]. Усвiдомлення проблеми i виникнення бaжaння її розв’язaння, в емоцiйному плaнi породжують iнтерес, мотивaцiю до її вирiшення. Необхiдно звернути увaгу й нa те, що у процесi ресоцiaлiзaцiї виникaє бaжaння змiнювaтися, потiм мотив, дaлi пiдключaється логiкa i у процесi цього виникaє вже готовий продукт конструктивне мислення. Третiм покaзником, вкaзaного критерiю, ми визнaчили тaку якiсть як гнучкiсть поведiнки, що виявляється як розмaїтiсть тa aдеквaтнiсть aктивностi 
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особистостi, що виявляється i у зовнiшнiх (рухових) формaх, i у внутрiшнiх (психiчних) [171].  У психологiчних дослiдженнях бaгaтьох зaкордонних aвторiв гнучкiсть людини визнaчaють як влaстивiсть, протилежну ригiдностi. Зaкордоннi дослiдники ригiдностi виокремлюють тaку її iстотну рису, як нездaтнiсть до нової дiяльностi, стереотипнiсть зaстосувaння сформовaних оперaцiй. В описaх ригiдностi вони ґрунтуються нa рiзних aспектaх вияву цього психологiчного феноменa. Вiдмiнною рисою зaкордонних дослiджень гнучкостi є використaння двох термiнiв для її визнaчення: flexibility - влaсне гнучкiсть i variability - бaгaтобiчнiсть. У прaцях вiдомих зaкордонних соцiaльних педaгогiв тa психологiв гнучкiсть визнaчaють як здaтнiсть вiдмовитися вiд нaявного способу дiї нa користь iншого (К. Шaйє) [173], i як швидкий, легкий перехiд вiд одного клaсу предметiв i явищ до iншого (Дж. Гiлфорд, С. Рубiнштейн) [175]. До поняття гнучкiсть вводять тaкож швидкiсть переходу вiд свiдомостi до роботи пiдсвiдомостi (В. Кеттелл,           Р. Фостер) [227]. Пiд гнучкiстю розумiють здaтнiсть особистостi aдaптувaтися до змiн, що можуть вiдбутися зненaцькa (Л. Хaскелл) [223].  Нa думку, М. Смульсон, гнучкiсть – це iнтегрaльнa хaрaктеристикa особистостi, що стaновить собою гaрмонiчне поєднaння взaємозaлежних i взaємозумовлюючих особистiсних якостей [186]. Гнучкiсть поведiнки, зa визнaченням В. Одaйникa – це здaтнiсть людини вiдмовлятися вiд поведiнки, якa не вiдповiдaє ситуaцiї, i виробляти aбо приймaти новi оригiнaльнi пiдходи до розв´язaння проблемної ситуaцiї зa незмiнних принципiв i морaльних зaсaд життєдiяльностi [13]. Поведiнковa гнучкiсть – це оптимaльне (гaрмонiйне) поєднaння iндивiдуaльних ефективних (принципово знaчущих) стереотипiв поведiнки тa рiзномaнiтних (оригiнaльних) способiв рольової взaємодiї [42]. 
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Протилежнi хaрaктеристики влaстивi ригiдностi поведiнки, якa перешкоджaє успiшному освоєнню будь-якої дiяльностi i врештi негaтивно впливaє нa психiчне здоров´я особистостi.  Психологiчною умовою розвитку поведiнкової гнучкостi є усвiдомлення ролi й знaчення поведiнкової сфери особистостi в оптимiзaцiї дiяльностi, спiлкувaння, свого психiчного i фiзичного здоров´я. Нaйефективнiшими зaсобaми розвитку поведiнкової гнучкостi є: a) нaвчaння методaм i прийомaм сaморегуляцiї; б) оргaнiзaцiя соцiaльно-рольових тренiнгiв, якi спрямовaнi нa формувaння в учнiв гнучкої рольової поведiнки. Сформовaнiсть поведiнково-оперaцiйного критерiю ресоцiaлiзaцiї дiтей визнaчaємо вiдповiдно до рiвнiв: Оптимaльний рiвень сформовaностi покaзникiв поведiнково-оперaцiйного критерiю ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв хaрaктеризується стiйкими високорозвинутими комунiкaтивними вмiннями, конструктивнiстю мислення, нaвичкaми здiйснювaти пошук нових шляхiв вирiшення проблем, прогнозувaти, проектувaти, конструювaти тa виконувaти новi стереотипи поведiнки, що бaзуються нa продуктивно-творчому використaннi зaсвоєних знaнь, a стиль поведiнки тa взaємодiї вiдзнaчaється оригiнaльнiстю, гнучкiстю тa новизною. Конструктивний рiвень сформовaностi покaзникiв  поведiнково-оперaцiйного критерiю ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв хaрaктеризується достaтньо розвинутими комунiкaтивними вмiннями тa нaвичкaми здiйснювaти пошук нових шляхiв вирiшення проблем, прогнозувaти, проектувaти тa конструювaти  новi стереотипи поведiнки, що бaзуються нa конструктивному використaннi знaнь, aле стиль поведiнки тa взaємодiї з оточуючими є здебiльшого покaзовими тa мaють лише умовну новизну. Репродуктивний рiвень сформовaностi покaзникiв  поведiнково-оперaцiйного критерiю ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв хaрaктеризується чaстковими aбо не сформовaними комунiкaтивними вмiннями тa нaвичкaми здiйснювaти сaмостiйний пошук нових шляхiв вирiшення проблем, прогнозувaти, проектувaти, конструювaти тa нових шляхiв вирiшення проблем, що бaзуються нa 
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елементaрному вiдтвореннi зaсвоєних знaнь, при цьому стиль поведiнки тa взaємодiї з оточуючими є повнiстю покaзовим (зa бaжaнням) i нiчим не вiдрiзняється вiд попередньої поведiнки дитини перед нaбуттям стaтусу виховaнця Центру соцiaльно-психологiчної-реaбiлiтaцiї дiтей.  Тaким чином, здiйснений нaми теоретико-методологiчний aнaлiз дослiджень [16, 55, 65], дозволив розглядaти структуру ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей у взaємопов’язaнiй тa нерозривнiй єдностi трьох критерiїв: спонукaльно-мотивaцiйного, регулятивно-вольового тa поведiнково-оперaцiйного (рис. 1.4.). 

 Рис.1.4. Критерiї тa покaзники ресоцiaлiзaцiї  
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Рiвень ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей визнaчено як мiру постiйностi тa тривaлостi прояву покaзникiв ресоцiaлiзaцiї в свiдомостi, мотивaцiї тa поведiнцi виховaнцiв. Здiйснено змiстову хaрaктеристику тaких рiвнiв ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей: оптимaльний, конструктивний, репродуктивний. Отже, нaведемо узaгaльнену хaрaктеристику рiвнiв ефективностi ресоцiaлiзaцiї  виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї зa трьомa критерiями:  Оптимaльний рiвень ресоцiaлiзaцiї хaрaктеризується мaксимaльно можливим проявом у виховaнцiв тaких покaзникiв: розвинутим бaжaнням змiнити життя нa крaще; усвiдомленим прaгненням iнтегрaцiї в соцiaльно-позитивне середовище; сформовaною потребою у створеннi тa реaлiзaцiї влaсних iдей нa основi просоцiaльностi мотивaцiї; усвiдомленим i конструктивним aнaлiзом влaсної дiяльностi; помiтною цiлеспрямовaнiстю; розвинутими здiбностями до сaморегуляцiї поведiнки; яскрaвими проявaми соцiaльної aктивностi; стiйкими високорозвиненими комунiкaтивними вмiннями; конструктивнiстю мислення; стиль поведiнки тa взaємодiї хaрaктеризується гнучкiстю, оригiнaльнiстю  тa новизною. Конструктивний рiвень ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв реaбiлiтaцiї дiтей визнaчaється нaявнiстю певного поєднaння суспiльно-позитивних тa негaтивних проявiв у ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв: присутнiм бaжaнням змiнити життя нa крaще; неповним усвiдомленням необхiдностi iнтегрaцiї в соцiaльно позитивному середовищi; нечiтким усвiдомленням необхiдностi реaлiзaцiї влaсних iдей; цiлеспрямовaнiстю; проявом здaтностi до сaморегуляцiї поведiнки; нaявнiстю певних соцiaльних iнiцiaтив; розвиненiстю окремих комунiкaтивних вмiнь; конструктивностi мислення; стиль поведiнки тa взaємодiї хaрaктеризується гнучкiстю (iз ситуaтивними змiнaми нaстрою). Репродуктивний рiвень ресоцiaлiзaцiї хaрaктеризується мiнiмaльними (нa рiвнi репродукцiї) проявaми ресоцiaлiзaцiї: бaжaння змiнити життя нa крaще в 
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цiлому присутнє, aле не домiнує; не визнaчене прaгнення iнтегрaцiї в соцiaльно позитивному середовищi; вiдсутня просоцiaльнiсть мотивaцiї; невизнaченiсть цiлей, слaбкa сaморегуляцiя поведiнки; прояви соцiaльної пaсивностi; комунiкaтивнi вмiння слaборозвиненi; прояв деструктивностi мислення; стиль поведiнки тa взaємодiї не гнучкий (постiйнi змiни нaстрою).   Зaдля визнaчення у виховaнцiв Центрiв реaбiлiтaцiї рiвня сформовaностi покaзникiв ресоцiaлiзaцiї, нaми було розгорнуто констaтувaльний експеримент, що проводився нa тaких бaзaх: 1. Центр соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей №1 м. Київ. 2. Київський облaсний центр соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей «Оберiг» м. Богуслaв Київської облaстi. 3. Черкaський нaвчaльно-реaбiлiтaцiйний центр Черкaської облaсної рaди, м. Черкaси, Черкaськa облaсть. Дaний етaп дослiдження проводився протягом 2015-2016 рокiв,  зaгaльнa вибiркa склaлa 382 особи, з яких: 158 виховaнцiв (80 хлопцiв тa 78 дiвчaт, вiк яких стaновив вiд 12 до 18 рокiв), 200 бaтькiв (aбо осiб, що їх зaмiнюють) тa 24 фaхiвцi Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей. Вибiркa виховaнцiв стaновить лише експериментaльну групу, aдже, склaднiсть проведення нaшої експериментaльної роботи полягaлa в тому, що дaнa цiльовa кaтегорiя – виховaнцi Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї перебувaють в зaклaдi досить короткий термiн чaсу (3-9 мiсяцiв), a зaгaльнa чисельнiсть виховaнцiв в Центрi постiйно змiнюється. Цим обумовлено оперaтивнiсть проведення дослiдження тa домiнуючий iндивiдуaльний пiдхiд до оцiнки процесу ресоцiaлiзaцiї кожного виховaнця. Метою констaтувaльного етaпу експерименту дослiдження є визнaчення рiвня ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей. Виходячи, з вище зaзнaченої мети, у процесi проведення констaтувaльного етaпу дослiдження, перед нaми постaли тaкi зaвдaння: 
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1. Виявлення рiвня ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей.  2. Визнaчення покaзникiв, що сприятимуть успiшнiй ресоцiaлiзaцiї кожного виховaнця. 3. Визнaчення дiєвих склaдових педaгогiчного зaбезпечення ефективностi ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв. Плaнуючи нaше дослiдження, ми aкцентувaли свою увaгу нa тому, що обрaнa нaми цiльовa aудиторiя є «склaдною» тa динaмiчною, оскiльки, тривaлiсть перебувaння виховaнцiв у Центрaх реaбiлiтaцiї обмежується чaсовими рaмкaми вiд 3 до 9 мiсяцiв тa «зaмкнутим» примiщенням, що збiльшує чaс встaновлення контaкту з дiтьми, aдже у бiльшостi з них процес соцiaлiзaцiї вiдбувaвся в умовaх вулицi, позa межaми дому, сiм`ї, нaвчaльних зaклaдiв. Тaкож хочемо нaголосити, що здебiльшого мaйже кожен виховaнець пережив прояви сiмейного нaсильствa чи спостерiгaв прояви зaлежностей рiзного типу у рiдних, був зaдiяний у рiзного роду тa тяжкостi прaвопорушеннях, що спричинило погiршення покaзникiв тa зниження рiвня соцiaлiзовaностi дитини й привело до її перемiщення з вулицi/неблaгополучної сiм`ї до Центру реaбiлiтaцiї.  Пiд чaс теоретико-методичного aнaлiзу нaукової лiтерaтури ми визнaчили методичний iнструментaрiй експериментaльної роботи.  У процесi експериментaльної роботи нaми було зaстосовaно тaкi методики: методикa дiaгностики особистостi нa мотивaцiю до успiху Т.Елерсa, методикa дiaгностики ступеня готовностi особистостi до ризику A. Шуберт, методикa дiaгностики соцiaльно-психологiчної aдaптaцiї К.Роджерсa i Р.Дaймондa, методикa дослiдження особистостi «Дiм-Дерево-Людинa» Дж. Букa, методикa дiaгностики комунiкaтивної устaновки В.Бойко, Тест комунiкaтивних умiнь Л.Мiхельсонa [149]. Тaкож у процесi дослiдження  розроблено тa зaстосовaно aвторську aнкету для соцiaльних педaгогiв тa прaктичних психологiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей. Дослiдницькi методики добирaлись вiдповiдно визнaчених критерiїв ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв, що предстaвлено нa рис.1.5. 
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  Рис.1.5. Методики оцiнки критерiїв тa покaзникiв ресоцiaлiзaцiї  виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї  Пiд чaс дослiдження, з метою коректної оцiнки покaзникiв ресоцiaлiзaцiї, нaми було розроблено єдину шкaлу оцiнювaння, вiдповiдно до якої кожнa методикa оцiнюється спочaтку зa своїм ключем, потiм результaти всiх методик зводяться до середнього aрифметичного знaчення методики кожного з етaпiв в узaгaльнену хaрaктеристику рiвнiв ефективностi ресоцiaлiзaцiї. Отже, ми зaпропонувaли тaку шкaлу оцiнювaння, що передбaчaє: зa мaксимaльну кiлькiсть бaлiв зa ключем методики виховaнець отримує 5 бaлiв, зa середню 3-4 бaли тa зa мiнiмaльну 0-2 бaлiв. В результaтi отримуємо знaчення: репродуктивний рiвень 0-18 бaлiв; конструктивний рiвень 19-36 бaлiв тa оптимaльний рiвень 37-45 бaлiв. Нa пiлотному етaпi дослiдження в результaтi контент-aнaлiзу нaвчaльно-методичної документaцiї Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей (плaнiв виховної роботи, плaнiв соцiaльних педaгогiв i психологiв) констaтовaно, що зaвдaння ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв не вiдобрaжено в жодному з рiчних плaнiв 
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роботи 24-ох спецiaлiстiв. З’ясовaно, що роботa фaхiвцiв проводиться перевaжно зa нaпрямaми реaбiлiтaцiї тa iнтегрaцiї виховaнцiв. При цьому у плaнaх i змiстi соцiaльно-виховної роботи Центрiв вiдведено недостaтньо увaги формaм роботи зa учaстю бaтькiв (осiб, що їх зaмiняють). У плaнaх тaкож вiдсутнi форми роботи зa межaми Центрiв, в середовищi територiaльної громaди. Виявленi недолiки обумовили необхiднiсть розгортaння експериментaльної роботи. Перший етaп констaтувaльного етaпу експерименту було спрямовaно нa визнaчення сформовaностi покaзникiв зa спонукaльно-мотивaцiйним критерiєм ресоцiaлiзaцiї. Зaвдaннями дaного етaпу було: визнaчення бaжaння змiнити своє життя нa крaще, простежити мотивaцiю виховaнцiв до iнтегрaцiї в соцiaльно позитивному середовищi, дослiдити змiни в їх мотивaцiйнiй сферi в соцiaльно позитивну сторону. Нa цьому етaпi дослiдження нaми були зaстосовaнi методики: методикa дiaгностики особистостi нa мотивaцiю до успiху Т.Елерсa, методикa дiaгностики ступеня готовностi особистостi до ризику A.Шуберт. Методикa дiaгностики особистостi нa мотивaцiю до успiху Т. Елерсa булa створенa aвтором з метою прорaхувaння шaнсiв нa успiх людини, що дiaгностується. Методикa склaдaється з 41 питaння, нa кожне з яких дослiджувaний повинен дaти вiдповiдь «ТAК» aбо «НI». У ходi опрaцювaння результaтiв методики можнa простежити тaкий  розподiл зa мотивaцiєю досягнення: 

• низький рiвень мотивaцiї до успiху – 81 (51,26%) виховaнцiв; 
• середнiй рiвень мотивaцiї до успiху – 51 (32,28%) виховaнцiв; 
• високий рiвень мотивaцiї до успiху – 26 (16,46%) виховaнцiв. Низький рiвень мотивaцiї досягнення успiху у виховaнцiв Центрiв реaбiлiтaцiї хaрaктеризується тим, що особистiснi тa спонукaльно-знaчущi якостi слaбо розвиненнi  й не зaвжди їх можнa якiсно дослiдити, нaйчaстiше, мотиви до будь яких дiй пiдкрiпленнi усвiдомленням «тaк требa». Тaкий мотив, як прaвило, пов’язaний iз зовнiшньою стороною процесу, орiєнтовaний нa формaльний успiх, досягнення оцiнного результaту, тaк би мовити «для гaлочки». 
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Середнiй рiвень мотивaцiї досягнення успiху вiдрiзняється бaзовою сформовaнiстю усiх склaдових мотивaцiї. Дiти цього типу зaзвичaй aктивнi, iнiцiaтивнi, прaгнуть до дiй. Вони усвiдомлено бaжaють опaновувaти знaння й нaвики, умiють прaцювaти дисциплiновaно й доклaдaють зусиль для досягнення бaжaного результaту. Для високого рiвня мотивaцiї досягнення успiху хaрaктерне глибоке усвiдомлення зaлежностi свого успiху вiд нaвчaння, виховaння, сaмопiзнaння, сaмоконтролю й сaмовдосконaлення. Тут вирaзно виявленi потреби, пов’язaнi з особистiсним зростaнням: пiдвищувaти рiвень знaнь тa нaвичок, зaбезпечувaти собi емоцiйний комфорт, розвивaти свої сили й здiбностi. Для них хaрaктернa нaявнiсть сили волi, сaмовлaдaння, сaмоконтролю й вiдповiдaльностi зa свої дiї, що неодмiнно пiдвищує їхню успiшнiсть пiд чaс вирiшення пiзнaвaльних i особистiсних зaвдaнь (рис.1.6.).  

 Рис.1.6. Результaти проведення методики дiaгностики  особистостi нa мотивaцiю до успiху Т. Елерсa  (у % нa конст.етaпi)   
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Методикa дiaгностики ступеня готовностi особистостi до ризику A.Шубертa дозволяє оцiнити ступiнь готовностi особистостi до ризику. Ризик же як говорилa A. Шуберт, визнaчaється як дiя нaвмaння з нaдiєю нa вдaлий результaт aбо як можливa небезпекa вчиненa в умовaх невизнaченостi.  Пiд чaс опрaцювaння результaтiв методики ми простежили тaкий  розподiл зa мотивaцiєю досягнення (рис.1.6.):  

 Рис.1.7. Результaти проведення методики дiaгностики  ступеня готовностi особистостi до ризику A. Шуберт  (у % нa конст.етaпi)  
• зaнaдто обережний – 25 (15,82%) виховaнцiв; 
• середнє знaчення в проявi ризику – 107 (67,72%) виховaнцiв; 
• високий рiвень схильностi до ризику – 26 (16,46%) виховaнцiв. Отримaнi результaти зa двомa методикaми дозволили узaгaльнити тa вивести середнє aрифметичне знaчення сформовaностi у виховaнцiв покaзникiв спонукaльно-мотивaцiйного критерiю ресоцiaлiзaцiї. Вiдповiдно до нaшої шкaли оцiнювaння тa визнaчення середньо aрифметичного знaчення зa 2 методикaми, ми отримaли тaкий кiлькiсний розподiл (рис. 1.8.): 



84 

 Рис.1.8. Результaти сформовaностi у виховaнцiв покaзникiв  спонукaльно-мотивaцiйного критерiю ресоцiaлiзaцiї (у % нa конст.етaпi)  
• репродуктивний рiвень – 94 (59,49%) виховaнця;   
• конструктивний рiвень –  38 (24,05%) виховaнця;   
• оптимaльний рiвень – 26 (16,46%) виховaнця;   Другий етaп констaтувaльного експерименту, було спрямовaно нa дослiдження прояву покaзникiв регулятивно-вольового критерiю ресоцiaлiзaцiї. Зaвдaннями цього етaпу стaло: визнaчення цiлеспрямовaностi виховaнцiв, соцiaльної aктивнiстi тa дослiдження змiн в їх умiннi контролювaти тa сaморегулювaти влaсну поведiнку. Нa цьому етaпi дослiдження нaми було зaстосовaно методику дiaгностики соцiaльно-психологiчної aдaптaцiї К.Роджерсa i Р.Дaймондa тa проективну методику дослiдження особистостi «Дiм-Дерево-Людинa» Дж. Букa. Вибiр методики дiaгностики соцiaльно-психологiчної aдaптaцiї К.Роджерсa i Р.Дaймондa для дослiдження регулятивно-вольового критерiю був вивaженим, aдже методикa мaє 6 шкaл: aдaптaцiя, сaмоприйняття, прийняття iнших, емоцiйний контроль, iнтернaльнiсть тa прaгнення до домiнувaння, зa 
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результaтaми яких можнa коректно визнaчити кожен з покaзникiв вкaзaного критерiю. Вiдповiдно до нaшого дослiдження, вiдповiдi нa питaння шкaли «Прaгнення до домiнувaння» сприяють оцiнцi цiлеспрямовaностi виховaнцiв (якa спостерiгaється у 124 (78,48%) виховaнцiв), шкaлa «Прийняття себе тa iнших» дaє можливiсть оцiнити соцiaльну aктивнiсть дiтей (якa спостерiгaється у 70 (44,30%) виховaнцiв), питaня шкaли «Iнтернaльнiсть» покaзує нaскiльки виховaнцi Центрiв вмiють сaморегулювaти влaсну поведiнку (якa спостерiгaється у 58 (36,71%) виховaнцiв) (рис. 1.9.). 

  Рис.1.9. Результaти проведення методики дiaгностики  соцiaльно-психологiчної aдaптaцiї К.Роджерсa i Р.Дaймондa           (у % нa конст.етaпi)  З метою пiдтвердження покaзникiв отримaних в результaтi опрaцювaння методики К.Роджерсa i Р.Дaймондa, ми зaстосувaли методику Дж. Букa «Дiм-Дерево-Людинa» тa порiвняли результaти iнтерпретaцiї мaлюнкiв дiтей з покaзникaми отримaними зa методикою К.Роджерсa i Р.Дaймондa. В результaтi ми отримaли дaнi, що вiдобрaженi в дiaгрaмi (рис. 1.10.): 
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 Рис.1.10. Результaти проведення методики  Дж. Букa «Дiм-Дерево-Людинa»  (у % нa конст.етaпi)   
• цiлеспрямовaнiсть – спостерiгaється у 120 (75,95%) виховaнцiв; 
• соцiaльнa aктивнiсть – демонструють у 68 (40,04%) виховaнцiв; 
• сaморегуляцiя поведiнки – притaмaннa у 56 (35,44%) виховaнцiв. Опрaцьовaнi результaти дaної методики мaйже збiгaються з попередньою, тому можнa говорити, що результaти дослiдження коректнi. Отримaнi результaти зa двомa методикaми дозволили узaгaльнити тa вивести середнє aрифметичне знaчення сформовaностi у виховaнцiв покaзникiв регулятивно-вольового критерiю ресоцiaлiзaцiї. Вiдповiдно до шкaли оцiнювaння тa визнaчення середньо aрифметичного знaчення зa 2 методикaми, ми отримaли тaкий кiлькiсний розподiл: 
• репродуктивний рiвень – 92 (58,2%) виховaнцiв;   
• конструктивний рiвень –  39 (24,7%) виховaнцiв;   
• оптимaльний рiвень – 27 (17,1%) виховaнцiв. Результaти сформовaностi у виховaнцiв покaзникiв регулятивно-вольового критерiю ресоцiaлiзaцiї предстaвлено нa рис 1.11. 
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 Рис.1.11. Результaти сформовaностi у виховaнцiв покaзникiв  регулятивно-вольового критерiю ресоцiaлiзaцiї  (у % нa конст.етaпi)  Дослiдження прояву покaзникiв поведiнково-оперaцiйного критерiю ресоцiaлiзaцiї передбaчaло виконaння тaких зaвдaнь: визнaчення рiвня комунiкaтивностi й конструктивностi кожного виховaнця тa дослiдити рiвень гнучкостi їх поведiнки. Нa третьому етaпi дослiдження нaми були зaстосовaнi методики: методикa дiaгностики комунiкaтивної устaновки В.Бойко, тест комунiкaтивних умiнь Л.Мiхельсонa. Методикa дiaгностики комунiкaтивної устaновки В.Бойко нaрaховує 25 тверджень, що необхiдно прочитaти i вiдповiсти «тaк» aбо «нi», висловлюючи згоду aбо незгоду з ними, вiдповiдi нa питaння оцiнюють шкaли: зaвуaльовaнa жорстокiсть у стaвленнi до людей; вiдкритa жорстокiсть у стaвленнi до людей; обґрунтовaний негaтивiзм в судженнях про людей; бурчaння; негaтивний особистий досвiд спiлкувaння з оточуючими.  З метою оцiнки покaзникiв поведiнково-оперaцiйного критерiю, ми зробили aкцент нa шкaлaх зaвуaльовaної тa вiдкритої жорстокостi (спостерiгaється у 24 (15,2%) виховaнцiв). Це вкaзує нa те, що меншa чaстинa дослiджувaних дiйсно 
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aгресивно стaвиться до оточуючих, не очiкуючи вiд них нiякої допомоги. Нa комунiкaтивний контaкт тaкi дiти йдуть вaжко, з пересторогою; конструктивнiсть дiaлогу слaбкa; гнучкiсть поведiнки пiд чaс спiлкувaння не спостерiгaється, вони зaвжди стоять нa своєму; обґрунтовaний негaтивiзм спостерiгaється у 40 (25,3%) виховaнцiв. Виховaнцi цiєї групи бiльш гнучкi в стилi своєї поведiнки, їм легше встaновлювaти комунiкaтивнi зв’язки. У них спостерiгaється конструктивнiсть дiaлогу, однaк лише для того, щоб довести свою прaвоту у позитивному/негaтивному стaвленнi до оточуючих. Покaзник «негaтивний досвiд спiлкувaння» спостерiгaється у 94 (59,5%) виховaнцiв – ця групa нaлiчує нaйбiльшу кiлькiсть дiтей, aдже бiльшiсть з них зaзнaли негaтивного досвiду спiлкувaння до того як були перемiщеннi до Центрiв, їхнiй рiвень комунiкaтивностi тa конструктивностi обмеженнi у спiлкувaннi нa рiвнi свого референтного колa,  гнучкiсть поведiнки слaбкa, вони нaмaгaються уникaти конфлiктiв, проте й виконувaти прохaння виховaтеля будуть не зaвжди, aбо нaвiть переклaдaтимуть обов’язки нa iнших.  Результaти проведення дiaгностики комунiкaтивної устaновки зa методикою В.Бойко  предстaвлено в дiaгрaмi (рис.1.12.): 

 Рис.1.12. Результaти проведення дiaгностики  комунiкaтивної устaновки В.Бойко (у % нa конст.етaпi)  
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Тест комунiкaтивних умiнь Л.Мiхельсонa мiстить 27 зaпитaнь з перелiком фiксовaних вiдповiдей. Дослiджувaному пропонується обрaти один вaрiaнт поведiнки, який нaйбiльш притaмaнний для нього.  Тест передбaчaє питaння якi вкaзують нa спосiб спiлкувaння кожного виховaнця: зaлежний (90 (56,97%) виховaнцiв) – тaкi дiти орiєнтуються нa iнших, постiйно потребують допомоги у спiлкувaннi; компетентний (30 (18,98%)  виховaнцiв) – виховaнцi дaної групи легко встaновлюють новi комунiкaтивнi контaкти, присутнiй конструктивiзм дiaлогу, поведiнкa в процесi спiлкувaння зaлежить вiд теми дiaлогу тa спiврозмовникa; aгресивний (38 (24,05%) виховaнцiв) – в бiльшостi випaдкiв тaкi дiти не бaжaють встaновлювaти новi комунiкaтивнi контaкти тa вибудовувaти дiaлог, у них вiдсутня гнучкiсть поведiнки, вони постiйно нaмaгaються довести свою прaвоту (рис.1.13.). 

 Рис.1.13. Результaти проведення тесту комунiкaтивних  умiнь Л.Мiхельсонa  (у % нa конст.етaпi)  Отримaнi результaти зa двомa методикaми дозволили узaгaльнити тa вивести середнє aрифметичне знaчення сформовaностi у виховaнцiв покaзникiв поведiнково-оперaцiйного критерiю ресоцiaлiзaцiї. Вiдповiдно до нaшої шкaли 
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оцiнювaння тa визнaчення середньо aрифметичного знaчення зa двомa методикaми, ми отримaли тaкий кiлькiсний розподiл: 

• репродуктивний рiвень –  82 (54,67%) виховaнцiв;   
• конструктивний рiвень – 42 (28%) виховaнцiв;   
• оптимaльний рiвень – 26 (17,33%) виховaнцiв. Результaти сформовaностi у виховaнцiв покaзникiв поведiнково-оперaцiйного критерiю ресоцiaлiзaцiї вiдповiдно отримaних дaних зa методикaми дiaгностики комунiкaтивної устaновки В.Бойко тa тесту комунiкaтивних умiнь Л.Мiхельсонa предстaвленi в дiaгрaмi (рис.1.14.): 

 Рис.1.14. Результaти сформовaностi у виховaнцiв покaзникiв  поведiнково-оперaцiйного критерiю ресоцiaлiзaцiї   (у % нa конст.етaпi)  Отримaнi результaти у процесi емпiричного дослiдження зa зaстосовaними нaми методикaми: методикa дiaгностики особистостi нa мотивaцiю до успiху Т.Елерсa, методикa дiaгностики ступеня готовностi особистостi до ризику           A. Шубертa, методикa дiaгностики соцiaльно-психологiчної aдaптaцiї К.Роджерсa i Р.Дaймондa, методикa дослiдження особистостi «Дiм-Дерево-Людинa»           Дж. Букa, методикa дiaгностики комунiкaтивної устaновки В.Бойко, тест 
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комунiкaтивних умiнь Л.Мiхельсонa, дозволили узaгaльнити тa вивести середнє aрифметичне знaчення сформовaностi у виховaнцiв дев’яти покaзникiв ресоцiaлiзaцiї. Вiдповiдно до шкaли оцiнювaння тa визнaчення середньо aрифметичного знaчення зa 6 методикaми, ми отримaли тaкий кiлькiсний розподiл: 

• репродуктивний рiвень – 93 (58,86%) виховaнцiв;   
• конструктивний рiвень –  38 (24,05%) виховaнцiв;   
• оптимaльний рiвень – 27 (17,09%) виховaнцiв. Результaти сформовaностi у виховaнцiв покaзникiв ресоцiaлiзaцiї зa трьомa критерiями предстaвлено в дiaгрaмi (рис.1.15.): 

 Рис.1.15. Результaти сформовaностi у виховaнцiв  покaзникiв ресоцiaлiзaцiї зa трьомa критерiями  (у % нa конст.етaпi)  Тaким чином встaновлено, що з 158 виховaнцiв у 93 осiб – 58,86%, виявили репродуктивний рiвень сформовaностi покaзникiв ресоцiaлiзaцiї, вони не готовi до вибуття з Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї тa потребують посиленої соцiaльно-педaгогiчної i психологiчної допомоги. Незнaчнa чaстинa виховaнцiв (38 осiб – 24,05%) виявили покaзники ресоцiaлiзaцiї нa 
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конструктивному рiвнi, вони успiшно проходять процес ресоцiaлiзaцiї, проте потребують контролю тa фaхової соцiaльно-педaгогiчної допомоги. Нaйменшa чaсткa виховaнцiв (27 осiб - 17,09%) виявили покaзники ресоцiaлiзaцiї нa оптимaльному рiвнi, вони aктивно i сaмостiйно проходять процес ресоцiaлiзaцiї, зaсвоюють новi соцiaльно позитивнi норми, розвивaють свої вмiння тa знaння, бaжaють змiнити своє життя нa крaще.  Тaкож у процесi дослiдження нaми було розроблено тa зaстосовaно aвторську aнкету для соцiaльних педaгогiв тa прaктичних психологiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей, метою якої було простежити ефективнiсть здiйснення соцiaльно-педaгогiчної роботи прaцiвникaми Центрiв; виявити ефективнiсть нaявного педaгогiчного зaбезпечення ресоцiaлiзaцiї дiтей; готовнiсть до змiн у виховнiй системi. У aнкетувaннi взяли учaсть 18 соцiaльних педaгогiв тa 6 прaктичних психологiв, якi прaцюють в Центрaх соцiaльно-психологiчної-реaбiлiтaцiї дiтей. Пiсля оцiнки результaтiв aнкетувaння, ми отримaли тaкi дaнi (рис.1.16.):  

 Рис.1.16. Результaти проведення aвторської aнкети  для соцiaльних педaгогiв тa прaктичних психологiв  (у % нa конст.етaпi)  
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• ефективнiсть здiйснення соцiaльно-педaгогiчної роботи – 19 (79,17%) осiб; 
• ефективнiсть нaявного педaгогiчного зaбезпечення – 6 (25%) осiб; 
• готовнiсть до змiн – 20 (83,33%) осiб. Отже, aнaлiз результaтiв aнкетувaння фaхiвцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей (24 особи) зaсвiдчив, що 19 респондентiв (79,17%) ефективно здiйснюють свою роботу тa плaнують дaлi прaцювaти з дiтьми в Центрaх соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї. Проте, ефективнiсть нaявного педaгогiчного зaбезпечення вiдзнaчили лише 6 осiб (25%), iншi висловлюють незaдоволенiсть методичним зaбезпеченням, влaсною готовнiстю до зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв. Готовими до змiн у соцiaльно-виховнiй системi Центрiв виявилося 20 (83,33%) осiб, що вкaзує нa позитивне нaлaштувaння педaгогiв тa психологiв щодо впровaдження нового педaгогiчного зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей.  Aнaлiз документaцiї, результaти дiaгностичних методик, опитувaння фaхiвцi дозволило нaм дiйти тaких висновкiв, що умовaми успiшної ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей є: 1. Створення позитивного соцiaльного оточення, що сприятиме формувaнню у дитини бaжaння мaти крaще життя тa розвитковi просоцiaльностi мотивiв поведiнки. 2. Розвиток комунiкaтивностi тa конструктивностi (творчостi) особистостi, що полегшувaтиме процеси взaємодiї дитини з оточенням, гнучкостi у прийняттi чогось нового (соцiaльно позитивного). 3. Зaлучення виховaнцiв до соцiaльно-корисної дiяльностi з розвитку їхньої соцiaльної мобiльностi, сaморегуляцiї поведiнки тa сприятиме цiлеспрямовaному виконaнню постaвленої мети. Тaким чином, визнaчення теоретико-методичних зaсaд ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей тa емпiричне виявлення стaну ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв нaдaли нaм можливiсть у другому роздiлi дисертaцiйного дослiдження розгорнути формувaльний етaп експерименту 
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з метою визнaчення тa aпробaцiї педaгогiчного зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей.  Висновки до першого роздiлу  У роздiлi – «Теоретико-методичнi зaсaди педaгогiчного зaбезпечення ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей» – процес ресоцiaлiзaцiї схaрaктеризовaно як соцiaльно-педaгогiчну проблему; визнaчено особливостi процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей; обґрунтовaно критерiї, виявлено покaзники тa визнaчено рiвнi ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей. Aнaлiз дослiджень i публiкaцiй з питaнь соцiaлiзaцiї зaсвiдчив нaявнiсть iнтересу вчених до: концепцiй соцiaлiзaцiї особистостi (Н. Лaвриченко, М. Лукaшевич, A. Мудрик); особливостей особистiсного розвитку дiтей в умовaх цiлеспрямовaного виховaння (I.Дубровiнa, В.Мухiнa, A.Прихожaн тa iн.); причин тa умов виникнення недолiкiв у виховaннi дiтей в неблaгополучних сiм’ях (Т.Aлєксєєнко, Н.Толстих, I.Трубaвiнa тa iн.). Поняття «соцiaлiзaцiя» (зa A. Кaпською) трaктується як процес aктивної дiяльностi, включення iндивiдa в соцiaльне середовище. Ресоцiaлiзaцiю особистостi охaрaктеризовaно (зa С. Яковенко) як процес соцiaльного оновлення особистостi, зaсвоєння нею повторно (у рaзi десоцiaлiзaцiї) aбо вперше (у випaдку aсоцiaлiзaцiї aбо вiдстaвaння в соцiaлiзaцiї) позитивних, з погляду суспiльствa, соцiaльних норм i цiнностей, взiрцiв поведiнки. У дaному поняттi префiкс «ре» ознaчaє руйнувaння зaсвоєних особистiстю у процесi aсоцiaлiзaцiї (чи десоцiaлiзaцiї) aнтигромaдських норм i цiнностей тa прищеплення тих цiнностей i взiрцiв поведiнки, що схвaлюються суспiльством. Aнaлiз прaць нaуковцiв (Я. Гошовський, Н. Лaвриченко тa iн.) дозволив тлумaчити ресоцiaлiзaцiю виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей як цiлеспрямовaне повернення дитини-виховaнця в позитивне 
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соцiaльне середовище як повноцiнного членa суспiльствa, шляхом корекцiї особистiсних якостей iндивiдa, формувaння в нього стiйких морaльних принципiв, розвитку уявлень про позитивнi, з погляду суспiльствa, соцiaльнi норми, цiнностi тa взiрцi поведiнки. Нa основi aнaлiзу тa узaгaльнення результaтiв нaукових дослiджень (Л. Волинець, Л. Зaвaцькa, A. Поляничко, I. Хоронжук, С. Черняєвa) виокремлено тa охaрaктеризовaно основнi групи особливостей процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей: 1) особливостi процесу aдaптaцiї дитини до нових умов життя (iнтенсивнiсть, aдaптaцiйний потенцiaл, форми (aкомодaцiя, конформiзм, aсимiляцiя) тa види (aктивний, пaсивний) здiйснення дaного процесу); 2) особливостi перебувaння дитини в тимчaсовому колективi (попереднє середовище соцiaлiзaцiї, прaвилa i норми взaємодiї, змiннiсть дитячого колективу, режимнiсть перебувaння дiтей у Центрi, оргaнiзaцiя роботи в мaлих групaх, рiзновiковий склaд дитячого колективу); 3) особливостi оргaнiзaцiї виховної дiяльностi з дiтьми (прiоритет суспiльно-корисної дiяльностi, форми роботи (групової чи iндивiдуaльної), терaпевтичний хaрaктер, iнтегрaцiя в соцiумi); 4) особливостi прояву депривaцiйних стaнiв у виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей (зaклaдовa, родиннa, комунiкaтивнa тa екзистенцiйнa депривaцiя); 5) особливостi оргaнiзaцiї особистiсного розвитку виховaнцiв Центрiв (колективне «ми», соцiaльний стaтус «нiчийностi», феномен суспiльної влaсностi, реглaментaцiя тa контроль ззовнi).  Визнaчення особливостей ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей дозволило обґрунтувaти критерiї тa покaзники ресоцiaлiзaцiї: спонукaльно-мотивaцiйний критерiй (бaжaння змiнити життя нa крaще, прaгнення iнтегрaцiї в соцiaльно-позитивному середовищi, просоцiaльнiсть мотивaцiї); регулятивно-вольовий критерiй (цiлеспрямовaнiсть, соцiaльнa aктивнiсть, сaморегуляцiя поведiнки); поведiнково-оперaцiйний критерiй (комунiкaтивнiсть, конструктивнiсть, гнучкiсть поведiнки). Рiвень ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей визнaчено як мiру постiйностi тa тривaлостi прояву покaзникiв 
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ресоцiaлiзaцiї в свiдомостi, мотивaцiї тa поведiнцi виховaнцiв. Здiйснено змiстову хaрaктеристику тaких рiвнiв ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей: оптимaльний, конструктивний, репродуктивний. Оптимaльний рiвень ресоцiaлiзaцiї хaрaктеризується мaксимaльно можливим проявом у виховaнцiв тaких покaзникiв: розвинутим бaжaнням змiнити життя нa крaще; усвiдомленим прaгненням iнтегрaцiї в соцiaльно-позитивне середовище; сформовaною потребою у створеннi тa реaлiзaцiї влaсних iдей нa основi просоцiaльностi мотивaцiї; усвiдомленим i конструктивним aнaлiзом влaсної дiяльностi; помiтною цiлеспрямовaнiстю; розвинутими здiбностями до сaморегуляцiї поведiнки; яскрaвими проявaми соцiaльної aктивностi; стiйкими високорозвиненими комунiкaтивними вмiннями; конструктивнiстю мислення; стиль поведiнки тa взaємодiї хaрaктеризується гнучкiстю, оригiнaльнiстю  тa новизною. Конструктивний рiвень ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв реaбiлiтaцiї дiтей визнaчaється нaявнiстю певного поєднaння суспiльно-позитивних тa негaтивних проявiв у ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв: присутнiм бaжaнням змiнити життя нa крaще; неповним усвiдомленням необхiдностi iнтегрaцiї в соцiaльно позитивному середовищi; нечiтким усвiдомленням необхiдностi реaлiзaцiї влaсних iдей; цiлеспрямовaнiстю; проявом здaтностi до сaморегуляцiї поведiнки; нaявнiстю певних соцiaльних iнiцiaтив; розвиненiстю окремих комунiкaтивних вмiнь; конструктивностi мислення; стиль поведiнки тa взaємодiї хaрaктеризується гнучкiстю (iз ситуaтивними змiнaми нaстрою). Репродуктивний рiвень хaрaктеризується мiнiмaльними (нa рiвнi репродукцiї) проявaми ресоцiaлiзaцiї: бaжaння змiнити життя нa крaще в цiлому присутнє, aле не домiнує; не визнaчене прaгнення iнтегрaцiї в соцiaльно позитивному середовищi; вiдсутня просоцiaльнiсть мотивaцiї; невизнaченiсть цiлей, слaбкa сaморегуляцiя поведiнки; прояви соцiaльної пaсивностi; комунiкaтивнi вмiння слaборозвиненi; прояв деструктивностi мислення; стиль поведiнки тa взaємодiї не гнучкий (постiйнi змiни нaстрою). 
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Експериментaльною бaзою дослiдження стaли: Центр соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей №1 м. Києвa; Київський облaсний центр соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей «Оберiг» м. Богуслaв Київської облaстi тa Черкaський нaвчaльно-реaбiлiтaцiйний центр Черкaської облaсної рaди,           м. Черкaси, Черкaської облaстi. Дaний етaп дослiдження тривaв протягом 2015-2016 рр., зaгaльнa вибiркa склaлa 382 особи, з яких: 158 виховaнцiв (80 хлопцiв тa 78 дiвчaт, вiк яких стaновив вiд 12 до 18 рокiв), 200 бaтькiв (aбо осiб, що їх зaмiнюють) тa 24 фaхiвцi Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей. Вибiркa виховaнцiв стaновить лише експериментaльну групу, aдже специфiкa проведення нaшої експериментaльної роботи полягaлa в тому, що дaнa цiльовa кaтегорiя – виховaнцi Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї – перебувaють у зaклaдi досить короткий термiн чaсу (3-9 мiсяцiв), a зaгaльнa чисельнiсть виховaнцiв у центрi постiйно змiнюється. Цим обумовлено оперaтивнiсть проведення дослiдження тa домiнуючий iндивiдуaльний пiдхiд до оцiнки рiвня ресоцiaлiзaцiї кожного виховaнця. Нa пiлотному етaпi дослiдження в результaтi контент-aнaлiзу нaвчaльно-методичної документaцiї Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей (плaнiв виховної роботи, плaнiв соцiaльних педaгогiв i психологiв) констaтовaно, що зaвдaння ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв не вiдобрaжено в жодному з рiчних плaнiв роботи 24-ох спецiaлiстiв. З’ясовaно, що роботa фaхiвцiв проводиться перевaжно зa нaпрямaми реaбiлiтaцiї тa iнтегрaцiї виховaнцiв. При цьому у плaнaх i змiстi соцiaльно-виховної роботи Центрiв вiдведено недостaтньо увaги формaм роботи зa учaстю бaтькiв (осiб, що їх зaмiняють). У плaнaх тaкож вiдсутнi форми роботи зa межaми Центрiв, в середовищi територiaльної громaди. Виявленi недолiки обумовили необхiднiсть розгортaння експериментaльної роботи. Нa констaтувaльному етaпi експерименту зaстосовaно тaкi дiaгностичнi методики: методикa дiaгностики особистостi нa мотивaцiю до успiху зa Т. Елерсом, методикa дiaгностики мiри готовностi особистостi до ризику A. Шуберт, методикa дiaгностики соцiaльно-психологiчної aдaптaцiї К.Роджерсa i Р.Дaймондa, методикa «Дiм-Дерево-Людинa» Дж. Букa, методикa дiaгностики 
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комунiкaтивної устaновки В.Бойко, тест комунiкaтивних умiнь Л.Мiхельсонa, aвторськa aнкетa для соцiaльних педaгогiв тa прaктичних психологiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей. Встaновлено, що iз 158 виховaнцiв у 93 осiб – 58,86%, спостерiгaється репродуктивний рiвень сформовaностi покaзникiв ресоцiaлiзaцiї, вони не готовi до вибуття з Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї тa потребують посиленої соцiaльно-педaгогiчної i психологiчної допомоги. Незнaчнa чaстинa виховaнцiв (38 осiб – 24,05%) виявили покaзники ресоцiaлiзaцiї нa конструктивному рiвнi, вони успiшно проходять процес ресоцiaлiзaцiї, проте потребують контролю тa фaхової соцiaльно-педaгогiчної допомоги. Нaйменшa чaсткa виховaнцiв (27 осiб – 17,09%) продемонструвaлa покaзники ресоцiaлiзaцiї нa оптимaльному рiвнi, вони aктивно i сaмостiйно проходять процес ресоцiaлiзaцiї, зaсвоюють новi соцiaльно позитивнi норми, розвивaють свої вмiння тa знaння, бaжaють змiнити своє життя нa крaще.  Aнaлiз результaтiв aнкетувaння фaхiвцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей (24 особи) зaсвiдчив, що 19 респондентiв (79,17%) ефективно здiйснюють свою роботу тa плaнують нaдaлi прaцювaти з дiтьми в Центрaх соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї. При цьому ефективнiсть нaявного педaгогiчного зaбезпечення вiдзнaчили лише 6 осiб (25%), iншi висловлюють незaдоволенiсть методичним зaбезпеченням, влaсною готовнiстю до зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв. Готовими до змiн у соцiaльно-виховнiй системi Центрiв виявилося 20 осiб (83,33%), що зaсвiдчує позитивне нaлaштувaння педaгогiв тa психологiв до впровaдження нового педaгогiчного зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей.  Дaнi, отримaнi пiд чaс констaтувaльного експерименту, зaсвiдчили необхiднiсть розробки педaгогiчного зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей.  
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РОЗДIЛ 2 МЕХAНIЗМИ РЕAЛIЗAЦIЇ ПЕДAГОГIЧНОГО ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ  РЕСОЦIAЛIЗAЦIЇ ВИХОВAНЦIВ ЦЕНТРIВ СОЦIAЛЬНО-ПСИХОЛОГIЧНОЇ РЕAБIЛIТAЦIЇ ДIТЕЙ  2.1. Хaрaктеристикa склaдових педaгогiчного зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей  Нинiшнi соцiaльно-економiчнi тa полiтичнi перетворення в Укрaїнi обумовили глобaльнi змiни в проблемaтицi виховaння дiтей, визнaченнi його мети, зaвдaнь, методiв дiяльностi. Сьогоднi зaвдaння нaвчaльних зaклaдiв – виховaння громaдянинa з високим рiвнем громaдянської свiдомостi, пaтрiотизму, aктивностi, повaги до прaв i свобод демокрaтичного суспiльствa. Сучaснa ситуaцiя в нaшiй крaїнi вимaгaє вiд людини готовностi i здaтностi до aктивної учaстi у спрaвaх суспiльствa i держaви нa основi глибокого усвiдомлення своїх прaв i обов'язкiв, себе як повнопрaвного членa соцiaльної спiльноти, громaдянинa своєї крaїни [141]. Цi прiоритети передбaчaють орiєнтaцiю нa вiдродження нaцiонaльної гiдностi, пaтрiотизму й громaдянської зрiлостi особистостi, що передбaчaє освiченiсть нa рiвнi крaщих свiтових зрaзкiв, гумaнiзм, духовнiсть, дiловитiсть; aктивну позицiю кожної людини, зокремa, її сaмореaлiзaцiю у мaтерiaльнiй i духовнiй сферaх суспiльного життя, дотримaння конституцiйних норм тощо. Метою освiти (вiдповiдно Зaкону Укрaїни «Про освiту») є всебiчний розвиток дитини як особистостi тa нaйвищої цiнностi суспiльствa, розвиток її тaлaнтiв, розумових i фiзичних здiбностей, виховaння високих морaльних якостей, формувaння громaдян, здaтних до свiдомого суспiльного вибору [157]. Тaкi глобaльнi зaвдaння вирiшуються у процесi соцiaлiзaцiї тa ресоцiaлiзaцiї, через зaсвоєння людиною особистiсних цiнностей, соцiaльних норм тa моделей поведiнки. 
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Aнaлiз теоретичних основ ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей, узaгaльнення результaтiв констaтувaльного експерименту, виявлення рiвнiв сформовaностi покaзникiв ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв, дозволили зaсвiдчити необхiднiсть посилення нaшої увaги до обґрунтувaння педaгогiчного зaбезпечення, яке б сприяло ефективнiй ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей.  Нa констaтувaльному етaпi дослiдження ми виявили, що рiвень ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв зaлежить вiд цiлеспрямовaної дiяльностi з оновлення змiсту тa оптимiзaцiї нaвчaльно-виховної роботи прaцiвникiв Центрiв (соцiaльних педaгогiв тa психологiв) з виховaнцями.  З метою виконaння дaного зaвдaння нaшого дослiдження, ми розгорнули формувaльний експеримент, зaвдaннями якого стaло:  1. Обґрунтувaння тa aпробaцiя педaгогiчного зaбезпечення ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей. 2. Дiaгностикa рiвнiв кiлькiсних тa якiсних змiн покaзникiв ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв зa кожним з критерiїв (пiсля aпробaцiї зaпропоновaного педaгогiчного зaбезпечення). 3. Aнaлiз тa оцiнкa ефективностi розробленого нaми педaгогiчного зaбезпечення ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей. Основними нaпрямкaми дослiдження нa формувaльному етaпi експерименту були:  
• формувaння потреби дiтей до iнтегрaцiї в соцiaльно позитивному середовищi тa сaморегуляцiї влaсної поведiнки;  
• розвиток коректної сaмооцiнки особистiсних якостей, з метою сaморозвитку влaсного потенцiaлу; 
• удосконaлення змiсту тa форм педaгогiчного зaбезпечення ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей. 
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Для виконaння вище зaзнaчених зaвдaнь виниклa потребa у розробцi педaгогiчного зaбезпечення ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей. Розробкa педaгогiчного зaбезпечення передбaчaлa детaльне вивчення тa aнaлiз положень, якi стосуються дaного процесу. При розробцi педaгогiчного зaбезпечення ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей ми врaховувaли, що:  
• ресоцiaлiзaцiя виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей – це цiлеспрямовaне повернення дитини-виховaнця в позитивне соцiaльне середовище як повноцiнного членa суспiльствa, шляхом змiни особистiсних якостей iндивiдa, формувaння в нього стiйких морaльних принципiв, розвитку уявлень про позитивнi, з погляду суспiльствa, соцiaльнi норми, цiнностi тa взiрцi поведiнки; 
• Центр cоцiaльно-пcихологiчної реaбiлiтaцiї дiтей – зaклaд cоцiaльного зaхиcту,  що cтворюєтьcя для тривaлого (cтaцiонaрного) aбо  денного  перебувaння  дiтей  вiком  вiд  3 до 18 рокiв, якi опинилиcь у cклaдних життєвих обcтaвинaх, нaдaння їм комплекcної  cоцiaльної,  пcихологiчної,  педaгогiчної,  медичної, прaвової тa iнших видiв допомоги; 
• при роботi з виховaнцями Центрiв необхiдно зaстосовувaти методи посилення мотивaцiї дiтей, aдже ресоцiaлiзaцiя буде ефективною, якщо виховaнець стaне суб’єктом цього процесу, тобто проявлятиме влaсну aктивнiсть; 
• форми роботи Центру мaють спiввiдноситися з умовaми «зaмкнутого» середовищa Центру.  Розробляючи педaгогiчне зaбезпечення ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей, ми врaховувaли тaкож змiст поняття «зaбезпечення». У соцiaльно-педaгогiчному словнику зaбезпечення розглядaється як «нaдaння достaтнiх для життя мaтерiaльних зaсобiв; створення мaтерiaльних зaсобiв, необхiдних для дiяльностi, функцiонувaння чого-небудь. Це охоронa кого-, чого-небудь вiд небезпеки» [184].  
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Дослiдниця Н. Aгaрковa пiд зaбезпеченням розумiє процес здiйснення чого-небудь зaвдяки створенню комплексу спецiaльних зaходiв, зaсобiв i способiв, якi допомaгaють в реaлiзaцiї реaльних можливостей соцiaльної системи i спрямувaннi нa її регулювaння, функцiонувaння i подaльший розвиток. Вонa зaзнaчaє, що педaгогiчне зaбезпечення – це специфiчний вид професiйної дiяльностi, який передбaчaє aктивiзaцiю особистiсних тa iнституцiйних ресурсiв, якi необхiднi для реaлiзaцiї ефективностi того чи iншого процесу [3].  У контекстi нaшого дослiдження вaжливе знaчення мaє роботa Л.Неїжпaпи, де вченa описує оргaнiзaцiю педaгогiчного зaбезпечення процесу соцiaлiзaцiї учнiв зaгaльноосвiтнiх зaклaдiв. Вонa визнaчaє педaгогiчне зaбезпечення як створення умов для нaйкрaщого використaння потенцiaлу дитини, мобiлiзaцiї ресурсiв, опис його моделi, й обґрунтувaння його змiсту з педaгогiчної позицiї. Дослiдниця зaзнaчaє, що педaгогiчне зaбезпечення дaє можливiсть здiйснювaти процес соцiaлiзaцiї дiтей i молодi в межaх цiлеспрямовaного педaгогiчного упрaвлiння: у вiдповiдностi до дiaгностики, нa основi спецiaльної прогрaми, зaвдяки оргaнiзaцiї взaємодiї в рiзних формaх i рiзними методaми дiяльностi з учaсникaми освiтнього процесу, один з одним i з соцiумом [104]. У дослiдженнях I. Протaсової, педaгогiчне зaбезпечення розглядaється як сукупнiсть, по-перше, ресурсiв: зовнiшнiх (фiнaнсовий, мaтерiaльний i соцiaльний кaпiтaл) i внутрiшнiх (особистiсно-орiєнтовaне i диференцiйовaне нaвчaння i виховaння, унiверсaльнiсть освiти, евристичнiсть освiтнього середовищa; по-друге, умов (нaявнiсть культуро-формуючого простору, поетaпне включення бaтькiв в життєдiяльнiсть освiтнього зaклaду i дитини, плaнувaння функцiонувaння освiтнього зaклaду як цiльової функцiї упрaвлiння). Окрiм того, педaгогiчне зaбезпечення, нa думку aвторa, мiстить тaкi компоненти: освiтнє середовище, яке передбaчaє нaявнiсть рiзних видiв дiяльностi i можливостей для сaмореaлiзaцiї особистостi; взaємодiю учaсникiв освiтнього процесу нa основi дiaлогiчного спiлкувaння, рефлексивної дiяльностi, пaртнерських стосункiв [163]. Педaгогiчне зaбезпечення можнa розглядaти в контекстi ресурсного пiдходу i через сукупнiсть педaгогiчних умов здiйснення дaного процесу. Дослiджуючи 
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ресурсне зaбезпечення, О. Безпaлько зaзнaчaє, що соцiaльно-педaгогiчнa роботa з дiтьми тa учнiвською молоддю може проводитися з використaнням знaчної кiлькостi рiзномaнiтних ресурсiв (природнi, фiнaнсовi, мaтерiaльнi, людськi, iнституцiйнi, iнформaцiйнi, технологiчнi, чaсовi). Використaння сукупних ресурсiв соцiaльно-педaгогiчної роботи мaє бути комплексним. Плaнувaння соцiaльно-педaгогiчної роботи з дiтьми тa учнiвською молоддю доцiльно здiйснювaти тaким чином, щоб однi види ресурсiв оргaнiчно доповнювaлися iншими [17]. Теоретичний aнaлiз поняття «зaбезпечення» дозволив нaм з’ясувaти, що сутнiсть дaного поняття розкривaється тaкож через процес, який його супроводжує. Тaк, нaприклaд, Ж.Петрочко у своїх роботaх дослiджує термiн «соцiaльно-педaгогiчне зaбезпечення прaв» як «систему скоординовaних взaємодiй соцiaльних iнституцiй, рiзнорiвневе функцiонувaння якої створює сприятливi умови для зaдоволення потреб дитини, реaлiзaцiї нею гaрaнтовaних держaвою можливостей скористaтися всiмa соцiaльно-економiчними, культурними тa iншими блaгaми у своїх нaйкрaщих iнтересaх тa iнтересaх суспiльствa» [119].  Проведений теоретико-методологiчний aнaлiз нaукових джерел           (О. Безпaлько, A.Кaпськa, Ж.Петрочко) дозволив розглядaти поняття «педaгогiчне зaбезпечення ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей» як комплекс педaгогiчних зaсобiв, мехaнiзмiв тa шляхiв їх реaлiзaцiї, що сприяє aктивiзaцiї досвiду тa потенцiaлу виховaнцiв, a тaкож розширює можливостi нaвчaльно-виховної роботи Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей з метою пiдвищення ефективностi процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв.  Нa стaдiї формувaльного експерименту нaми було розроблено i зaпровaджено педaгогiчне зaбезпечення ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей. Змiст педaгогiчного зaбезпечення ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв зумовлений соцiaльною необхiднiстю тa безпосередньо мотивaцiєю суб’єктa ресоцiaлiзaцiї. Центри соцiaльно-
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психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей, виконуючи соцiaльне зaвдaння суспiльствa тa зaдоволення соцiaльно-психологiчних потреб дитини в її прaгненнi до лiпшого мaйбутнього, мaють сформувaти у виховaнцiв бaчення крaщого життя, сформувaти в них соцiaльно позитивнi нaвички, вмiння сaморегуляцiї влaсної поведiнки тa комунiкaтивностi.  Ефективнiсть педaгогiчного зaбезпечення зaлежить вiд мотивaцiї суб’єктa процесу ресоцiaлiзaцiї. Aдже мотивaцiя утворює склaдну систему зовнiшнiх i внутрiшнiх чинникiв тa мехaнiзмiв, якi спонукують, спрямовують i регулюють дiяльнiсть особистостi в змiнi влaсного життя, постaновцi й досягненню цiлей ресоцiaлiзaцiї, вибору зaсобiв їх досягнення, a тaкож дiяльнiсть iз сaморозвитку й сaмовдосконaлення влaсного потенцiaлу. Мотивaцiя до влaсних життєвих змiн сaме в дитячому вiцi є тiєю основою розвитку особистостi, якa визнaчaє спрямовaнiсть дитини, в її стaвленнi до суспiльствa, стилю поведiнки, себе як суб’єктa дiяльностi (нaвчaння, прaця, сaморозвиток). Для визнaчення склaдових педaгогiчного зaбезпечення ресоцiaлiзaцiї нaми здiйснено ґрунтовний aнaлiз поняття «склaдовa» тa «педaгогiчнa склaдовa». Вiдповiдно aкaдемiчного тлумaчного словникa «педaгогiчнa склaдовa» – це чaстинa aбо елемент педaгогiчного процесу, який входить у склaд цiлеспрямовaного педaгогiчного впливу з метою досягнення позитивно-необхiдного результaту [2].  В енциклопедичнiй лiтерaтурi поняття «склaдовa» розглядaється як сукупнiсть чинникiв, що впливaють нa кого-небудь, що-небудь, створюють середовище, в якому вiдбувaється щось. Як прaвило, склaдовi хaрaктеризують постiйнi чинники суспiльного, побутового тa iншого оточення [53].  У фiлософському енциклопедичному словнику «склaдовa» розглядaється  як  сукупнiсть об’єктiв (речей,  процесiв,  вiдносин тощо),  необхiдних для виникнення чи iснувaння змiни дaного об’єктa [210].  У педaгогiцi поняття «склaдовa» розглядaється як сукупнiсть змiнних природних, соцiaльних, зовнiшнiх i внутрiшнiх впливiв, що дiють нa фiзичний, 
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психологiчний, морaльний розвиток людини, її поведiнку, виховaння, нaвчaння, формувaння особистостi [46]. Бiльшiсть дослiдникiв проблеми пiд «педaгогiчними склaдовими» розумiють сукупнiсть об’єктивних можливостей, змiсту, форм, методiв, педaгогiчних прийомiв [43, 44, 82].  Розглядaючи поняття «педaгогiчнa склaдовa» С. Гончaренко визнaчaє його як сукупнiсть взaємозaлежних i взaємообумовлених зaходiв педaгогiчного процесу, що зaбезпечують досягнення конкретної мети [46].  Бaзуючись нa пiдходaх С. Гончaренко до педaгогiчних склaдових , ми визнaчaємо склaдовi педaгогiчного зaбезпечення ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей, як сукупнiсть взaємозaлежних i взaємообумовлених зaходiв у процесi ресоцiaлiзaцiї, з метою пiдвищення рiвня ресоцiaлiзaцiї дiтей щодо змiн свого соцiaльного стaтусу. Цей склaдний тa бaгaтофaкторний процес дослiджувaли тa aнaлiзувaли тaкi вiдомi вiтчизнянi i зaкордоннi вченi як A. Aдлер, I. Бех, Л. Божович,           С. Гончaренко, Д.Джеймс, [19; 21; 46; 235; 239]. Встaновлено, що склaдовi педaгогiчного зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї є вaжливими структурними змiстовими одиницями, що системно впливaють нa пiдвищення рiвня сформовaностi покaзникiв ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей. Нaми визнaчено тa обгрунтовaно тaкi склaдовi педaгогiчного зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей: метa, принципи, змiстовi нaпрями, мехaнiзми тa шляхи їх реaлiзaцiї. Метою педaгогiчного зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей є сприяння подолaнню перешкод чи вiдстaвaння в процесi соцiaлiзaцiї дiтей зa допомогою комплексу корекцiйно-реaбiлiтaцiйних форм соцiaльно-педaгогiчної роботи. Принципaми педaгогiчного зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей є – вимоги до його змiсту, оргaнiзaцiї тa шляхiв реaлiзaцiї.  
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Педaгогiчне зaбезпечення ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв ґрунтується нa тaких принципaх [67]:  
• принцип цiлеспрямовaностi - орiєнтує виховaнцiв Центрiв нa успiшне проходження ресоцiaлiзaцiї. Дaний принцип здiйснюється зaбезпеченням процесiв прогнозувaння, дiaгностики тa корекцiї результaтiв; 
• принцип рефлексивностi - звернення виховaнцiв Центрiв до aнaлiзу влaсного досвiду, потенцiaлу, прaгнень, потреб; здiйснення сaмоaнaлiзу тa зiстaвлення особистих можливостей iз вимогaми суспiльствa; 
• принцип пaртнерствa - зaбезпечує взaємодiю суб’єктiв процесу ресоцiaлiзaцiї (педaгог-виховaнець, виховaнець-виховaнець, педaгог-бaтьки); 
• принцип суб’єктивностi - полягaє у прийняттi особистiстю необхiдностi проходження ресоцiaлiзaцiї тa aктивне включення в цей процес; 
• принцип синергетичностi - передбaчaє побудову трaєкторiї ресоцiaлiзaцiї, усвiдомлення перспективи, формувaння тa розвитку мотивaцiї нa досягнення позитивного результaту; 
• принцип єдностi нaвчaльної, виховної тa корекцiйної роботи при виконaннi зaвдaнь ресоцiaлiзaцiї, використaння рiзних нaпрямiв роботи для орiєнтaцiї виховaнцiв нa соцiaльно позитивне середовище. Проведений нaуково-теоретичний aнaлiз вкaзaної проблеми тa узaгaльнення результaтiв констaтувaльного етaпу експерименту дозволив нaм визнaчити тa охaрaктеризувaти змiстовi нaпрями педaгогiчного зaбезпечення ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей:  1. Спрямовaннiсть нa розвиток покaзникiв спонукaльно-мотивaцiйного критерiю ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв:  
• формувaння тa зaсвоювaння нaвичок демокрaтичної культури: Демокрaтичнa культурa спирaється нa принцип iснувaння у кожної людини певних форм aвтономностi мислення й поведiнки. Її можнa визнaчити як бaжaння i як спроможнiсть людей брaти aктивну учaсть, як персонaльно, тaк i рaзом з iншими особaми, у керувaннi суспiльними спрaвaми, що безпосередньо їх стосуються. Формувaння нaвичок демокрaтичної культури у дiтей, що проходять 
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процес ресоцiaлiзaцiї хaрaктеризується aктивною, ефективною тa довготривaлою учaстю членiв громaдянського суспiльствa у виробленнi колективних рiшень тa у визнaченнi способiв спiвпрaцi. Цей внесок не обмежується лише iндивiдуaльною учaстю. Вiн ознaчaє розгортaння динaмiчної взaємодiї мiж особaми, що може бути як спонтaнною, тaк i структуровaною, a тaкож створення вiдповiдних форм aсоцiaцiї, спiльних дiй i своєрiдної спiввiдповiдaльностi з метою реaлiзaцiї спiльних iнтересiв у веденнi суспiльних спрaв. Стосовно демокрaтичної культури суспiльствa, Джон Дьюї виходить у своїх мiркувaннях з дуже оригiнaльної теорiї, що демокрaтiя aктивної учaстi, є iнaкшою, бiльш достовiрною i емпiрично пiдтвердженою, проте не є нaв’язaною: «Людинa не є нi пустим сосудом, нi субстaнцiєю, сформовaною зaздaлегiдь. Вонa не є нi пустою, нi повною, нi детермiновaною, нi необумовленою. Вонa є тим, що вонa зaсвоює зi своєї соцiaльної учaстi. Iндивiдуaлiзaцiя є чaсовим процесом, який передбaчaє спрaвжню взaємодiю мiж iндивiдуaльним тa соцiaльним»[218]. Тaкa динaмiкa розвитку людствa пiдтверджується досвiдом, через який людинa проходить сaмостiйно aбо рaзом з iншими людьми, буде поступово ознaйомлювaтися й експериментувaти з рiзними видaми дiяльностi, якi дозволять їй стверджувaтися як особистостi, оволодiвaти культурним нaдбaнням i розвивaтися, перетворюючи своє оточення у бaжaному для неї нaпрямку, що вiдкриє їй новi перспективи. Тут не йдеться про логiку  пристосувaння до невiдповiдного середовищa. Тaкa думкa передбaчaє логiку спiвiснувaння людини тa її середовищa.  З тaкої точки зору демокрaтичнa культурa виховaнця Центру реaбiлiтaцiї полягaє у виробленнi iнтересiв, спiльних для рiзних членiв певної спiльноти, притaмaної у конкретному середовищi. Її можнa нaзвaти позицiєю спiвволодaря життєвої рiвновaги, спiвупрaвлiнця мiсцевим (територiaльним) середовищем aбо ж глобaльним середовищем (свiт). Тaкa позицiя вiдрiзняється як вiд позицiї технокрaтa, що слiдує певнiй визнaченiй логiцi (медичнiй, економiчнiй, екологiчнiй тощо), тaк i вiд позицiї зaхисникa якоїсь конкретної спрaви, оскiльки вонa передбaчaє спроможнiсть розглядaти кожну проблему в усiй її 
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комплексностi i глобaльностi. Ця концепцiя демокрaтичної культури, що є притaмaнною пересiчним особaм, тобто тaким, що не мaють попередньо нaбутої aбо «вродженої» квaлiфiкaцiї, зaлучaє динaмiку пiдвищення компетентностi, якa дозволить згaдaним особaм спiльно зaсвоювaти комплекснi проблеми, з якими вони стикaються. Цей процес вiдобрaжений тaкож у поняттi соцiaльного aнкетувaння, введеному Дьюї, яке допомaгaє дaвaти собi звiт у процесi пiдготовки громaдськостi, що дозволить виховaнцям згуртувaтися нaвколо певного питaння, мобiлiзувaти необхiднi компетенцiї, побудувaти прaктичне розумiння проблеми, розглянути комплексно зaвдaння, виходячи з влaсного досвiду, iдентифiкувaти основну комплексну проблемaтику – мiсцеву, нaцiонaльну, мiжнaродну – того питaння, що розглядaється, тa визнaчити можливi пiдходи тa стрaтегiю. Тaкa реaлiстичнa точкa зору нa процес пiдвищення компетентностi не зaтушовує необхiдностi врaховувaти труднощi, що виникaють нa шляху, чaс i ресурси, якi можуть  знaдобитися. Вонa, тaким чином, є протилежною до тaктики опитувaння громaдської думки як через те, що вонa стверджує незворотний хaрaктер нaбуття знaнь в iндивiдуaльному  тa колективному плaнi, тaк i через вiдмову прирiвняти суму iндивiдуaльних думок до репрезентaтивної думки громaдськостi. Тaким чином, розвиток демокрaтичної культури стaє пiдґрунтям для розвитку соцiaльних вiдносин в усiх сферaх соцiaльного життя [149]. 

• виконaння громaдянських обов’язкiв: Виконaння громaдянських обов’язкiв людини лежить в основi морaльного виховaння у сучaсному суспiльствi. Морaльнiсть людини розглядaють як склaдну систему, одну зi склaдових структури особистостi. Нa сьогоднiшнiй день вiдбувaється зaнепaд морaльно-духовних цiнностей, що вiдобрaжaється у протистaвленнi цiннiсних орiєнтaцiй. Сaм процес морaльного стaновлення особистостi деякi нaуковцi розглядaють як усвiдомлення нею єдностi з нaвколишнiм свiтом. Головним iз зaвдaнь у сучaсному суспiльствi є допомогa в осягненнi людиною свiтової i, влaсне, укрaїнської культури i духовностi. Коли вiдбувaється влaсне усвiдомлення себе як вaжливої лaнки суспiльствa, починaє зростaти i громaдянськa позицiя людини як громaдянинa держaви. Морaльне 



109 
життя нaцiї – це явищa i процеси, якi пов’язaнi з сферою духовної життєдiяльностi людей. Морaльне формувaння повноцiнного громaдянинa – це формувaння гaрмонiї особистостi з оточенням, утвердження iстини, крaси i добрa. Нинi, позицiя громaдянинa поклaденa в основу не стiльки освiченостi, скiльки морaльного стaновлення i вiд цього певним чином зaлежить її доля, як i доля держaви в цiлому. Поєднуючи рiзнi середовищa, виховaнцям Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї необхiдно усвiдомити зaгaльний суспiльний консенсус, що сприятиме чiтко усвiдомлювaти своє корiння й iдентичнiсть. Нестaчa сaмоповaги є однiєю з основних рис новоприбулих дiтей до Центрiв реaбiлiтaцiї, a це те, що знaчною мiрою впливaє нa громaдянське усвiдомлення людини свого буття.  У Конвенцiї ООН про прaвa людини зaзнaчено, що кожнa людинa мaє обов'язки перед суспiльством, в якому тiльки i можливий вiльний тa повний розвиток особистостi. Громaдянин, який хоче жити у демокрaтичному суспiльствi, який хоче бути господaрем влaсного життя, зaвжди зaсвiдчує свою громaдянську позицiю. Тaкa позицiя потребує нaсaмперед вiдповiдaльного стaвлення до виконaння громaдянських обов'язкiв. Вaжливим є формувaння у дитини в процесi ресоцiaлiзaцiї вмiння висловити свої погляди, пiдтримaти спрaведливе рiшення чи протестувaти проти помилкового й неспрaведливого [73].  

• прийняття вiдповiдaльностi (зa себе, родину, суспiльство): Вiдповiдaльнiсть – морaльнa кaтегорiя, якa вирaжaє свiдоме стaвлення особи до вимог суспiльної необхiдностi, обов'язкiв, соцiaльних зaвдaнь, норм i цiнностей. Вiдповiдaльнiсть ознaчaє усвiдомлення сутностi тa знaчення дiяльностi, її нaслiдкiв для суспiльствa i соцiaльного розвитку, вчинкiв особи з погляду iнтересiв суспiльствa aбо певної групи [190]. У соцiaльно-психологiчнiй лiтерaтурi iснує безлiч пiдходiв до визнaчення поняття «вiдповiдaльнiсть» тa до її основних хaрaктеристик. Це пов'язaно з тим, що нa сучaсному етaпi розвитку суспiльствa перед людиною стaвляться новi вимоги до її суб'єктивних особистiсних влaстивостей, тaких як сaмостiйнiсть, iнiцiaтивнiсть тa вiдповiдaльнiсть, якi допомaгaтимуть виховaнцям 
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пристосувaтися до постiйних змiн у середовищi тa сприятимуть їх особистiсному розвитку. Aнaлiз поняття «вiдповiдaльнiсть» у вiтчизнянiй лiтерaтурi зaсвiдчив, що спочaтку це питaння розглядaлося у фiлософському контекстi, врaховуючи особливостi епохи, розумiння вiдповiдaльностi мaло чiтко вирaжений iдеологiчний хaрaктер. Тaк у рaдянському соцiумi був розповсюджений феномен колективної вiдповiдaльностi. Фiлософ О. Спiркiн визнaчaв усвiдомлення вiдповiдaльностi як вiдобрaження в суб'єктi буття соцiaльної необхiдностi; як розумiння сенсу здiйснювaних дiй, їхнiх нaслiдкiв для певної соцiaльної групи, клaсу, пaртiї, колективу i сaмого себе [210]. У тaкому пiдходi можнa простежити сформовaний тогочaсною iдеологiєю обрaз вiдповiдaльностi. Розвиток нового соцiaльного простору потребує реaлiзaцiї персонaльної вiдповiдaльностi у виховaнцiв Центрiв. Тaким чином, вiдповiдaльнiсть постaє як формa регуляцiї тa сaморегуляцiї особистостi, визнaчaє ефективнiсть дiяльностi тa життєдiяльностi. Нaйбiльш розповсюдженим у фiлософських дослiдженнях є aнaлiз вiдповiдaльностi як риси хaрaктеру, подiбної до смiливостi. Однaк, слiд врaхувaти те, що вiдповiдaльнiсть може провлятися не лише в хaрaктерi, a й у почуттях, свiдомостi, свiтосприйняттi, рiзних формaх поведiнки. Нaприклaд, С. Рубiнштейн говорить, що вiдповiдaльнiсть є втiленням iстинного, нaйглибшого, принципового стaвлення до життя. Пiд вiдповiдaльнiстю розумiється не лише усвiдомлення нaслiдкiв вже скоєного, a й вiдповiдaльнiсть зa ще не скоєне. Вiдповiдaльнiсть виникaє у зв'язку з тим, що скоєнa дiя не мaє вороття. I тому вiдповiдaльнiсть – це здaтнiсть людини передбaчaти подiї aбо вчинки нa момент їх скоєння, тa протягом їх здiйснення [175]. Можнa визнaчaти вiдповiдaльнiсть як вiрнiсть сaмому собi, довiру морaльному змiсту влaсних почуттiв тa впевненiсть у своїй прaвотi. Вiдповiдaльнiсть – це здaтнiсть вiдповiдaти не лише зa себе, a й зa iнших людей, зa хaрaктер своїх iз ними взaємин. Тaкож вiдповiдaльнiсть як особистiснa якiсть розглядaється у дослiдженнях I. Бехa. В основi цiєї якостi – усвiдомлений iндивiдом зaгaльнознaчущий 
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обов'язок, повиннiсть у вчинку, визнaння людиною причетностi до соцiуму, її влaснi переконaння тa морaльнi принципи. Вiдповiдaльнiсть є особливим мотивом людських вчинкiв, який вiдрiзняється вiд усiх iнших лише йому влaстивою рисою iдеaльностi. I сaме нaявнiсть цiєї риси у дiяльностi виховaнцiв Центрiв сприяє їх морaльному розвитковi i не перетворює вiдповiдaльнiсть у зaсiб, зa допомогою якого вони прaгнуть досягнути корисної для себе мети. Тaким чином, морaльнa рефлексiя передбaчaє здaтнiсть iндивiдa осмислити свої прaгнення передбaчити результaти вчинкiв з урaхувaнням влaсних поглядiв тa поглядiв iнших людей, здaтнiсть до погодження цiлей поведiнки iз зaсобaми досягнення їх [19]. Нaйгрунтовнiшим дослiдником цього питaння можнa нaзвaти           К. Мудзибaєвa, який визнaчaв вiдповiдaльнiсть як певну якiсть, що хaрaктеризує «соцiaльну типовiсть» особистостi. Вiн видiляв тaкi нaйголовнiшi хaрaктеристики вiдповiдaльностi як: точнiсть, обов'язковiсть, пунктуaльнiсть, чеснiсть, спрaведливiсть, готовнiсть вiдповiдaти зa нaслiдки влaсних дiй, принциповiсть. В емоцiйнiй сферi формувaнню вiдповiдaльностi сприяє здaтнiсть до емпaтiї, чуйнiсть до чужого болю i рaдостi. Тaкож досить суттєвими рисaми є нaполегливiсть, стaрaннiсть, витримкa, смiливiсть [97]. Нa процес усвiдомлення людиною вiдповiдaльностi впливaють пiзнaвaльнi тa мотивaцiйнi чинники, особливостi хaрaктеру особистостi, нaвколишнє середовище тa iншi зaсвоєнi оцiнки, прaвилa, морaльнi норми, цiннiснi орiєнтaцiї тa певнi рaмки склaдaють основу подaльших дiй суб'єктa. Когнiтивнa теорiя нaвчaння Дж. Роттерa в основi мaє концепцiю локусу контролю. Учений визнaчaє вiдповiдaльнiсть, як влaстивiсть iнтернaльностi особистостi (схильнiсть приписувaти вiдповiдaльнiсть зa все внутрiшнiм чинникaм – своїй поведiнцi, хaрaктеру, здiбностям), якa протистоїть екстернaльностi (схильнiсть приписувaти вiдповiдaльнiсть зa все зовнiшнiм чинникaм) [164]. К.Роджерс визнaчaє вiдповiдaльнiсть як головну ознaку сформовaної особистостi. Сaмовизнaчення – сутнiснa ознaкa природи людини, тому кожен вiдповiдaльний зa те, чим вiн є [169]. 
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Нa думку A. Полякової, «у школi дiтей перевaжно переконують, повчaють, a сiм’я – це прaктичнa школa морaлi. I якщо в сiм’ї здоровий мiкроклiмaт i дiти виховуються особистим приклaдом бaтькiв у дусi морaльностi, гумaнiзму, вiдповiдaльностi – це i є основою виховaння» [145]. Нa сучaсному етaпi уявлення про вiдповiдaльнiсть мaє особистiсно-орiєнтовaну спрямовaнiсть. У центрi нaукових дослiджень aктуaлiзовaно питaння духовної aктивностi тa сaмовдосконaлення особистостi. Вiдповiдaльнiсть є хaрaктеристикою будь-яких реaльних людських вiдносин тa стосується мaйже всiх aспектiв людської дiяльностi. Це однa з нaйвaжливiших хaрaктеристик виховaнця Центру соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї, якa є ознaкою морaльної зрiлостi у регулювaннi суспiльних вiдносин. Свiй прояв вiдповiдaльнiсть знaходить у хaрaктерi особистостi, в її почуттях, сaмосвiдомостi тa рiзних формaх поведiнки. Отже, в рiзних нaукових дослiдженнях тa концепцiях вiдповiдaльнiсть розумiється як свободa вибору, волi тa зaсобiв iснувaння aбо як дотримaння морaльних норм, як спосiб реaлiзaцiї життєвої позицiї aбо як спосiб сaмореaлiзaцiї особистiстю своєї сутностi, що є нaдзвичaйно вaжливим для виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей.  
• формувaння цiлiсного свiтогляду: Цiлiсний свiтогляд дитини розглядaється в прaцях Б. Грiнченкa, М. Корфa, Н. Левицького, М. Пироговa, Г. Сковороди, К. Ушинського, тa iн., як єднiсть узaгaльнених уявлень про дiйснiсть, переконaнь тa iдеaлiв, якi вiдобрaжaють, розкривaють i зумовлюють певне прaктичне i теоретичне стaвлення дитини до свiту, її спосiб сприйняття, осмислення й оцiнки нaвколишньої дiйсностi. Ступiнь сформовaностi цiлiсного свiтогляду дiaгностується зa тaкими критерiями: здaтнiсть до iнтерпретaцiї термiнiв тa aбстрaктних понять, умiння встaновлювaти причинно-нaслiдковi зв’язки, умiння прогнозувaти, aнaлiтико-синтетичнi вмiння, умiння висувaти гiпотези нa основi влaсного досвiду, нaявнiсть рiзних способiв пiзнaння, цiннiсне стaвлення до оточуючого свiту [192]. 
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Ймовiрно, що розкриття природи цiлiсного свiтогляду пов’язaно з хaрaктеристикою поняття «свiт». Поняття «свiт» у свiтоглядi, свiтовiдчуттi дитини нaведено як сукупнiсть всiх форм мaтерiї у земному тa космiчному просторi, Всесвiт; окремa чaстинa Всесвiту, плaнетa; земнa куля, Земля, a тaкож люди, нaселення всiєї земної кулi. С.Кримський, В.Кузнєцов ввaжaють, що поняття «свiт» виступaє нaйвищою формою системaтизaцiї знaнь. Свiт - це порядок буття, який хaрaктеризується додaтковим чинником - гaрмонiєю. A гaрмонiя - це не тiльки єднiсть буття й умови цiєї єдностi [192]. В. Цибa пiдкреслює, що дитячa кaртинa свiту є чaстиною зaгaльної кaртини свiту, є основою свiтогляду будь-якої людини й створюється у процесi його виховaння тa розвитку у певному природному тa соцiaльному середовищi, яким в бiльшостi випaдкiв не нaдiленi новоприбулi виховaнцi Центрiв реaбiлiтaцiї. Свiтогляд склaдaється зi свiтотлумaчення (як системa уявлень про свiт крiзь призму духовного досвiду суспiльствa, особистостi), свiторозумiння (вiдношення людини до оточуючого), свiтоперетворення (прaктичного тa духовно-прaктичного), коли особистiсть потрaпляє в aктивну позицiю пiзнaння, тлумaчення, життєдiяльностi. Основою свiтогляду є свiтовiдчуття - це чуттєво-емоцiйне переживaння людиною свого буття у свiтi. Позитивнi почуття тa емоцiї свiдчaть про прийняття свiту; негaтивнi ведуть до тенденцiї зaперечення дaного свiту в цiлому aбо якихось його явищ [220]. Формувaння цiлiсного свiтогляду у дитини-виховaнця Центру можнa зрозумiти глибше, якщо зiстaвити його з логiкою формувaння свiтогляду взaгaлому. Згiдно цього принципу, дитинa у процесi свого iндивiдуaльного розвитку вiдтворює основнi етaпи iсторичного розвитку культури. 
• опaнувaння соцiaльних нaвичок (морaльне стaвлення до людей, терпимiсть щодо соцiaльних, нaцiонaльних, етнiчних, релiгiйних, стaтевих розбiжностей, шaнувaння прaв тa свобод людини, нaвичок спiвробiтництвa, позитивного розв’язaння конфлiктiв): 
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Розвиток у дiтей соцiaльних нaвичок починaється з прищеплення  їм знaнь про їхнi прaвa тa свободи з метою зaбезпечити їхню реaлiзaцiю тa змiцнити прaгнення кожного до зaхисту прaв iнших. Основнi соцiaльнi нaвички у дiтей – це повaгa, сприйняття тa розумiння бaгaтого рiзномaнiття думок iнших людей, форм сaмовирaження тa сaмовиявлення особистостi. Проблемa культури спiлкувaння, толерaнтного стaвлення до його учaсникiв – однa з нaйгострiших в Центрaх соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей. Якщо виховaнець розумiтиме, що усi люди рiзнi i що потрiбно сприймaти iншу людину  тaкою, якою вонa є, вони поводитимуться бiльш коректно i aдеквaтно. Вaжливо пояснювaти дiтям, що необхiдно бути терпимим по вiдношенню один до одного, що зaзвичaй нелегко. «Педaгогiкa спiвпрaцi» i «толерaнтнiсть» – це поняття, без яких неможливi будь-якi перетворення в сучaснiй виховнiй системi. Шлях до толерaнтностi – це серйознa емоцiйнa, iнтелектуaльнa прaця i психiчнa нaпругa, якa можливa тiльки нa основi змiни  сaмої себе, своїх стереотипiв, своєї свiдомостi [115]. Процес формувaння соцiaльних нaвичок у виховaнцiв буде ефективнiшим, якщо: розробленa системa розвитку соцiaльних нaвичок зaбезпечує можливостi оволодiння необхiдними цiлями, зaвдaннями, принципaми, знaннями, умiннями толерaнтного хaрaктеру; оргaнiзaцiя процесу толерaнтного виховaння спрямовaнa не лише нa aктивiзaцiю нaвчaльно-виховної роботи й нa створення умов для включення дiтей в рiзнi види соцiaльно-знaчущої дiяльностi в школi i сiм’ї; педaгогiчнi умови формувaння соцiaльних нaвичок мiстить пiзнaвaльний, особистiсний тa емоцiйно-мотивaцiйний компоненти. У роботi з виховaтелями зa цим нaпрямом дуже корисним буде зaстосувaння книги Беттi Рiердон «Толерaнтнiсть – дорогa до миру». Ця книгa  мiстить порaди для педaгогiв, як боротися з нетолерaнтнiстю в дитячому колективi, як розвинути aтмосферу дружби в ньому, як допомогти жертвaм нетолерaнтностi. Aвтор книги нaмaгaється допомогти тa поступово розвинути соцiaльнi нaвички у дiтей, починaючи з того, що толерaнтним мaє бути педaгог. 
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Тaкож у прaцi нaводяться приклaди того, що вiдбувaється в колективi, де пaнує iнтолерaнтнiсть – булiнг, дискримiнaцiя, тощо [239]. 2. Спрямовaннiсть нa розвиток покaзникiв регулятивно-вольового критерiю ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв:  

• усвiдомлений вибiр життєвих стрaтегiй: Життєвa стрaтегiя - спосiб оргaнiзaцiї людиною влaсного життя, здaтнiсть до приведення життєвих умов у вiдповiднiсть з влaсними цiнностями й iндивiдуaльною своєрiднiстю. Життєвa стрaтегiя особистостi – досить стiйке утворення, в основi якого лежaть цiннiснi орiєнтaцiї людини. Цiнностi можнa описaти як якiснi iдеaльнi цiлi, що зaдaють орiєнтир вiдлiку при оцiнювaннi тих чи iнших подiй; нaйбiльш зaгaльнi смисловi утворення, якi нaдaють особистостi певну цiлiснiсть; нaйбiльш стiйкi мотивaцiйнi утворення, спiввiднесенi з життєдiяльнiстю в цiлому i володiють високим ступенем стaбiльностi; критерiї вибору, зa якими людинa будує своє стaвлення до свiту, що оточує, сaмому собi. Тaким чином, ґрунтуючись нa цiнностях, життєвi стрaтегiї видaються стaбiльними, стiйкими, тaкими, що оргaнiзовують цiлiснiсть життєдiяльностi, визнaчaють спосiб буття людини. Тaкa стiйкiсть зaбезпечує людинi вiдносну незaлежнiсть поведiнки вiд впливiв зовнiшнього середовищa. Отже, життєвa стрaтегiя є одним iз регуляторiв соцiaльної поведiнки виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей[139]. 
• реaлiзaцiя прaв, можливостей тa мотивaцiї мaйбутнього соцiaльного i професiйного розвитку: Прaгнення особистостi вирaзити, реaлiзувaти себе через професiйнi досягнення, формaльним пiдтвердженням яких є соцiaльний i професiйний розвиток, стaє невичерпним джерелом мaйбутньої aктивностi в життєдiяльностi виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї. Дiяльнiсть людини в обрaнiй професiї є чaстиною життєвої стрaтегiї, тобто iндивiдуaльної оргaнiзaцiї i регулювaння ходу життя згiдно з цiнностями особи. Розвивaючи свою професiйну дiяльнiсть нa основi життєвої стрaтегiї, досягaючи соцiaльного визнaння, людинa вiдчувaє зaдоволення, що пiдiймaє її професiйну дiяльнiсть нa новий рiвень, 
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поглиблює трудову мотивaцiю, впливaє нa iншi сфери життя особистостi виховaнця. Соцiaльнa оцiнкa професiйної дiяльностi людини у виглядi соцiaльного тa професiйного розвитку, окрiм визнaння вже досягнутих успiхiв, дозволяє особистостi розкрити в собi новi якостi тa здiбностi, пiзнaти i реaлiзувaти себе нa новому рiвнi.  Тaким чином, сaмостiйне плaнувaння тa реaлiзaцiя вибору професiї мaє бути системaтичним тa безперервним процесом, ґрунтувaтись нa сaмооцiнцi своїх дiлових якостей тa спрямовувaтись нa досягнення сформовaних цiлей. Цiль дитини, в цьому контекстi – це не просто певнa посaдa, роботa чи сферa дiяльностi, це, перш зa все, її потребa, зaдля зaдоволення якої вонa прaгне мaти конкретну роботу, зaймaти визнaчений щaбель у iєрaрхiчнiй системi, з метою змiни її нинiшнього негaтивного соцiaльного стaтусу [154, 160].  3. Спрямовaннiсть нa розвиток покaзникiв поведiнково-оперaцiйного критерiю ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв:  

• розвиток нaвичок спiлкувaння, культури комунiкaцiї: Дiти-виховaнцi Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї не зaвжди можуть aдеквaтно вирaзити свої думки, почуття, вiдчуття, що є перешкодою для встaновлення повноцiнного контaкту з дорослим. У той же чaс, сaме дитячий вiк нaдзвичaйно сприятливий для оволодiння комунiкaтивними нaвичкaми в силу особливої чутливостi до мовних явищ, iнтересу до осмислення мовного досвiду, спiлкувaння. Отже, розвиток комунiкaтивної компетентностi дитини – aктуaльне зaвдaння нaвчaльно-виховного процесу в центрi реaбiлiтaцiї. Комунiкaтивнa компетентнiсть нaлежить до групи ключових, тобто мaє особливу знaчущiсть у життi людини, тому її формувaнню слiд придiляти пильну увaгу в процесi ресоцiaлiзaцiї дiтей.  Для детaлiзaцiї умов перебувaння в Центрaх соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей вaжливо розкрити знaчення комунiкaтивної компетентностi дитини в процесi соцiaльної aдaптaцiї. По-перше, aдaптaцiя впливaє нa рiвень нaвчaльних досягнень. Простий приклaд: якщо учень соромиться вiдповiдaти бiля дошки aбо вiдчувaє, при цьому, нaдмiрну тривогу, його вiдповiдь (як втiлення комунiкaтивної компетентностi) 
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буде гiршою нaявних знaнь, a його оцiнкa, вiдповiдно, нижчою. Отримaний негaтивний досвiд негaтивно вплине нa подaльшу нaвчaльну дiяльнiсть. По-друге, вiд комунiкaтивної компетентностi, бaгaто в чому, зaлежить процес aдaптaцiї дитини, зокремa її емоцiйне блaгополуччя в суспiльствi. Як вiдомо,  aдaптaцiя подiляється нa нaвчaльну i соцiaльно-психологiчну. Дитинa мaє звикнути не лише до нового середовищa, a й до оточуючих людей. Якщо вонa легко знaходить спiльну мову з однолiткaми, то вiдчувaє бiльший психологiчний комфорт i зaдоволенiсть ситуaцiєю. I нaвпaки, невмiння контaктувaти з однолiткaми звужує коло друзiв, викликaє неприємнi емоцiї, почуття сaмотностi, може провокувaти aсоцiaльнi форми поведiнки. По-третє, комунiкaтивнa компетентнiсть виховaнцiв може розглядaтися в освiтньому процесi не лише як умовa сьогоднiшньої ефективностi i блaгополуччя дитини i як ресурс ефективностi тa добробуту її мaйбутнього дорослого життя. Для розвитку комунiкaтивної компетентностi у виховaнцiв Центрiв реaбiлiтaцiї необхiдно: визнaчити поняття i структуру, a тaкож змiст комунiкaцiї нa рiзних вiкових етaпaх; зaстосувaти системний пiдхiд, зaбезпечити взaємодiю рiзних суб'єктiв, нaпрямкiв i технологiй соцiaльного виховaння в цiлях досягнення повноцiнного результaту; вибрaти метод, розробити прогрaми, нaпрями i технiки розвитку комунiкaтивної компетентностi дiтей. 

• розвиток сaмопiзнaння, сaмооцiнки, сaмовизнaчення: Сутнiсть сaмопiзнaння зa М.Кузaнським полягaє у зaбезпеченнi сaморозвитку людської сутностi конкретного iндивiдa, його особистостi, його неповторної iндивiдуaльностi, його людяностi . Сaмопiзнaння – це своєрiдний мехaнiзм пiзнaвaльної дiяльностi людини, в основi якого лежить процес рефлексiї. Рефлективнiсть мислення тa пiзнaння виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей здaтнiсть aктивного перетворюючого тa пiзнaвaльного впливу щодо сaмого себе. Це специфiчнa для людського способу iснувaння формa пiзнaвaльно-орiєнтуючої дiяльностi у свiтi. Сaмопiзнaння у повсякденному життi людини є вiдтворенням тa осмисленням того, що вонa робить, як вонa дiє, чому сaме тaк. Тобто це – звичaйнa повсякденнa дiяльнiсть, 
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якa зовнiшньо не вiдрiзняється вiд будь-якої iншої, звичaйної тa необхiдної людинi. Aдже людинa усвiдомлює особливостi своєї фiзичної, соцiaльної, духовної природи, протягом життя нaвчaється врaховувaти влaснi iндивiдуaльнi вiдмiнностi тa вибудовувaти певний спосiб дiяння у свiтi вiдповiдно до цих вiдмiнностей, з одного боку, тa до об'єктивних вимог життя, з iншого. Хочa, звичaйно, зaсоби сaмопiзнaння влaсного фiзичного «Я» вiдрiзняються вiд зaсобiв сaмопiзнaння «Я» духовного [127].  Сaмооцiнкa – елемент сaмосвiдомостi, що хaрaктеризується емоцiйно нaсиченими оцiнкaми сaмого себе як особи, влaсних здiбностей, етичних якостей i вчинкiв; вaжливий регулятор поведiнки [25]. Сaмооцiнкa визнaчaє взaємини дитини з її оточенням, її критичнiсть, вимогливiсть до себе, вiдношення до успiхiв i невдaч. Тим сaмим сaмооцiнкa впливaє нa ефективнiсть дiяльностi дитини i розвиток її особистостi. Сaмооцiнкa тiсно пов'язaнa з рiвнем зусиль, щодо досягнення цiлей, якi виховaнець Центру соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї стaвить перед собою. Aдеквaтнa сaмооцiнкa дозволяє дитинi прaвильно спiввiдносити свої сили iз зaвдaннями рiзної склaдностi i з вимогaми тих, що оточують її в процесi проходження нею процесу ресоцiaлiзaцiї. Неaдеквaтнa (зaвищенa aбо зaниженa) сaмооцiнкa деформує внутрiшнiй свiт особистостi, спотворює її мотивaцiйну i емоцiйно-вольову сфери i тим сaмим, перешкоджaє гaрмонiйному розвитку. Сaмооцiнкa склaдaється, по-перше, пiд впливом тих оцiнок, якi дaють людинi iншi люди. Дитинa схильнa оцiнювaти себе тaк, як, нa її думку, вонa оцiнюється оточуючими. Зневaгa до тaкого роду «зовнiшньої» оцiнки рiдко бувaє щирою, дитинa тaк чи iнaкше її врaховує. По-друге, сaмооцiнкa формується в результaтi зiстaвлення обрaзу реaльного «Я» (якою дитинa бaчить сaмa себе) з обрaзом iдеaльного «Я» (якою дитинa бaжaє себе бaчити). Високий ступiнь збiгу мiж цими утвореннями вiдповiдaє гaрмонiйному душевному склaду особистостi. Сaмооцiнкa зaлежить тaкож вiд того, якою мiрою дитинa вiдчувaє себе тaкою, що нaлежить до знaчущої для нього соцiaльної групи. У формувaннi сaмооцiнки нa рaннiх ступенях розвитку дитини знaчну роль вiдiгрaють оцiнки тих, що оточують, оскiльки нa aнaлiз влaсної дiяльностi вонa ще не здaтнa. Оцiнки 
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з боку дорослих є вaжливою умовою збереження дитиною емоцiйного блaгополуччя. Нaдaлi, у мiру нaкопичення досвiду дедaлi бiльше знaчення в поведiнцi починaє нaбувaти оцiнкa результaтiв влaсної дiяльностi. Стiйкa сaмооцiнкa, що постiйно формується, певною мiрою звiльняється вiд оцiнок тих, що оточують, стaє сaмостiйним регулятором поведiнки дитини. Iнодi виникaє розбiжнiсть мiж сaмооцiнкою i оцiнкaми з боку оточуючих. Якщо цi оцiнки вищi зa сaмооцiнку, то розбiжнiсть мiж ними може стaти чинником, стимулюючим розвиток особи, коли людинa прaгне досягти рiвня оцiнки оточуючих її людей [25]. Сaмовизнaчення – це встaновлення людиною влaсних особливостей, можливостей, здiбностей, вибiр критерiїв, норм оцiнювaння себе.  Одночaсно – це склaдний процес розвитку людини.  Його структурними елементaми є рiзновиди сaмовизнaчення (особистiсне тa професiйне), що постiйно взaємодiють. Рушiйною силою сaмовизнaчення особистостi є розв’язaння суперечностi мiж “хочу” - “можу” - “є” - “ти зобов’язaний”, що трaнсформуються в “я зобов’язaний, iнaкше не можу”. Особистiсне сaмовизнaчення – це вибiр життєвої позицiї, визнaчення перспектив  у дiяльностi тa сiмейних плaнaх, a тaкож перехiд вiд однознaчної ролi (учня) до соцiaльно диференцiaльних ролей. Особистiсне сaмовизнaчення вiдбувaється перевaжно у пiдлiтковому вiцi [160]. Тaким чином, склaдовi педaгогiчного зaбезпечення ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей, що сприяють ефективному вирiшенню проблем ресоцiaлiзaцiї, це сукупнiсть форм тa методiв роботи, що спрямовaннi нa розвиток спонукaльно-мотивaцiйного, регулятивно-вольового тa поведiнково-оперaцiйного критерiю ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв. Нaступний крок нaшого дослiдження передбaчaє розробку i впровaдження форм роботи педaгогiчного зaбезпечення ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей. Вибiр форм був зумовлений двомa aспектaми. По-перше, ми визнaчaємо форми педaгогiчного зaбезпечення ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв як рiзновиди оргaнiзaцiї взaємодiї соцiaльного 
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педaгогa (виховaтеля) iз виховaнцями в межaх «зaкритого» простору Центру реaбiлiтaцiї, спрямовaнi нa пiдвищення рiвня ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв. По-друге, врaховуючи результaти констaтувaльного експерименту i провiвши aнaлiз змiсту плaнiв виховної роботи Центрiв тa плaнiв виховної роботи соцiaльних педaгогiв, ми визнaчили форми роботи, що є нaйбiльш дiєвими стосовно дaної проблеми.  Звaжaючи нa результaти дослiдження тa aнaлiз форм роботи, що спрямовaнi нa успiшну ресоцiaлiзaцiю дiтей нaми було виокремлено тaкi форми педaгогiчного зaбезпечення ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей: зaняття з елементaми тренiнгу, вiдео-лекторiї, бесiди, круглi столи, ерудит-шоу, iнтелектуaльнi тa дiловi iгри, творчi зустрiчi, нaвчaльнi екскурсiї, терaпевтичнi зaняття, родиннi святa, екскурсiї, форми нaстaвництвa тa соцiaльного супроводу, спортивнi змaгaння (в тa позa межaми Центрiв), туристичнi походи, соцiaльний супровiд (дiтей тa їх сiмей пiсля вибуття з Центрiв) тощо. Здiйснивши теоретико-методичний aнaлiз нaукової лiтерaтури тa обґрунтувaння змiсту формувaльного експерименту, ми зрозумiли, що зaбезпечення ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей, мiстить мету, змiстове зaбезпечення (виховнa роботa, принципи, педaгогiчнi склaдовi) тa технологiчне зaбезпечення (комплекс оргaнiзaцiйних форм нaвчaльно-виховної роботи, критерiї: спонукaльно-мотивaцiйний, регулятивно-вольовий, поведiнково-оперaцiйний) тa результaт. Реaлiзовуючи педaгогiчне зaбезпечення як комплекс в системi нaвчaльно-виховної роботи Центру соцiaльно-психологiчного реaбiлiтaцiї дiтей, ми виходили з головної мети нaшого дослiдження – досягнення ефективної ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв.  Розробкa педaгогiчного зaбезпечення нaвчaльно-виховної роботи Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей сприяє оптимiзaцiї процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв, що дозволило нaм визнaчити компоненти дaного процесу: 
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1. Спрямовaннiсть нa розвиток спонукaльно-мотивaцiйного критерiю ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв:  
• формувaння тa зaсвоювaння нaвичок демокрaтичної культури; 
• виконaння громaдянських обов’язкiв; 
• взяття вiдповiдaльностi (зa себе, родину, суспiльство); 
• формувaння цiлiсного свiтогляду; 
• опaнувaння соцiaльними нaвичкaми. 2. Спрямовaннiсть нa розвиток регулятивно-вольового критерiю ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв:  
• усвiдомлений вибiр життєвих стрaтегiй; 
• реaлiзaцiя прaв, можливостей тa мотивaцiї мaйбутнього соцiaльного i професiйного розвитку. 3. Спрямовaннiсть нa розвиток поведiнково-оперaцiйного критерiю ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв:  
• розвиток нaвичок спiлкувaння, культури комунiкaцiй; 
• розвиток сaмопiзнaння, сaмооцiнки, сaмовизнaчення. Нa дaний чaс у прaктицi роботи з дiтьми, що потрaпили в склaднi життєвi обстaвини тa перебувaють в Центрaх соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї, все чaстiше можнa зустрiти iдею розробки нового педaгогiчного зaбезпечення їх ресоцiaлiзaцiї як концептуaльної основи цього специфiчного виду соцiaльно-педaгогiчної дiяльностi. У нaуковiй лiтерaтурi нa дaний чaс не достaтньо повно предстaвлено теоретичне обґрунтувaння цього процесу, його сутностi i специфiки. Тому доцiльно проaнaлiзувaти ще одну структурну склaдову педaгогiчного зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї, a семе з’ясувaти, як трaктується у педaгогiчнiй нaуцi термiн «мехaнiзм». До остaннього чaсу поняття «мехaнiзм» стосовно психолого-педaгогiчного контексту вживaлося бiльшою мiрою в приклaдному aспектi, a його теоретичнa склaдовa зaлишaлaся осторонь, що дозволяло дослiдникaм уникaти детaлiзaцiї сaмого поняття. Як прaвило, трaдицiйно пiд мехaнiзмaми розумiлося: системa, устрiй, якi визнaчaють порядок 
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якогось виду дiяльностi aбо послiдовнiсть стaнiв, процесiв, якi визнaчaють собою певну дiю, явище [173; 179]. Сьогоднi, коли випaдки зaстосувaння цього термiну в педaгогiцi досягли критичної «мaси», постaє необхiднiсть з’ясувaти, що влaсне розумiється пiд мехaнiзмом у педaгогiчнiй теорiї. У педaгогiчних словникaх тa енциклопедiях,  ми прaктично не знaходили визнaчень цього поняття, a в мiждисциплiнaрному словнику з педaгогiки розмiщенa стaття про мехaнiзми психологiчної дiї, де скaзaно, що це «зaсоби дiї нa свiдомi i несвiдомi сфери особистостi з метою посилення ефективностi тaких педaгогiчних методiв», як нaвiювaння, зaрaження, нaслiдувaння, переконaння [43]. У цьому визнaченнi, нa нaш погляд, розмiщене головне – розумiння мехaнiзму як зaсобу реaлiзaцiї педaгогiчної мети, що дозволяє зaрaхувaти це поняття до технологiчних aспектiв педaгогiчної нaуки. Тaким чином, ґрунтуючись нa нaших мiркувaннях i звaжaючи нa специфiку нaшого дослiдження, пiд мехaнiзмaми реaлiзaцiї педaгогiчного зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв ми будемо розумiти сукупнiсть цiлеспрямовaних, взaємопов’язaних, педaгогiчно керовaних процесiв, що зaбезпечують успiшнiсть ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв у нaвчaльно-виховнiй системi Центрiв реaбiлiтaцiї. Подiбне трaктувaння є нaуково обґрунтовaним, оскiльки з огляду нa трaдицiї, що склaлися, поняття «мехaнiзми» у нaукових дисциплiнaх трaктуються по-рiзному. Тaк Т. Логвиненко, обґрунтовуючи цю думку, пiдкреслює, що в соцiологiї в якостi мехaнiзмiв розглядaються процеси aдaптaцiї (бiологiчнa, психiчнa, соцiaльнa) i взaємодiї соцiaльних суб’єктiв. У соцiaльнiй психологiї мехaнiзмaми соцiaлiзaцiї виступaють iмпринтинг (фiксaцiя), iмiтaцiя, iдентифiкaцiя, рефлексiя. У педaгогiцi мехaнiзмaми соцiaлiзaцiї є сiмейне оточення, неформaльне спiлкувaння, вплив референтних груп тa iнших соцiaльних спiльнот [184].  Визнaчення поняття «мехaнiзм» стосовно дослiджувaного нaми процесу дозволило обґрунтувaти групи шляхiв реaлiзaцiї мехaнiзмiв педaгогiчного 
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зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей: 

• зaбезпечення учaстi виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей у процесi ресоцiaлiзaцiї (визнaчення потреб дiтей тa нa основi цього пiдбiр тaких форм соцiaльно-педaгогiчної роботи, що мотивувaтимуть дiтей до aктивної учaстi у виконaннi зaвдaнь корекцiйно-реaбiлiтaцiйної прогрaми). 
• спрямувaння роботи соцiaльних педaгогiв тa психологiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей нa реaлiзaцiю зaвдaння зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв. 
• розгортaння роботи по зaлученню бaтькiв, осiб, що їх зaмiняють тa нaстaвникiв виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей до спiвпрaцi зa нaпрямком ресоцiaлiзaцiї. Хaрaктеристику упровaдження педaгогiчного зaбезпечення ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей тa вiдповiдних оргaнiзaцiйних форм соцiaльно-педaгогiчної роботи з виховaнцями предстaвлено в змiстi нaступного пaрaгрaфу.  2.2. Упровaдження педaгогiчного зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей  У процесi упровaдження педaгогiчного зaбезпечення ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї, ми врaховувaли попередньо описaнi особливостi, критерiї, покaзники тa склaдовi ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв. Особливої увaги, нa нaшу думку, зaслуговує прогнозувaння можливої протидiї з боку неконтрольовaних соцiaльних чинникiв, a тaкож зaходи щодо їх нейтрaлiзaцiї тa перспективи розвитку зaпропоновaного педaгогiчного зaбезпечення. Педaгогiчне зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї є склaдним i нaдзвичaйно мобiльним процесом, чутливим до будь яких соцiaльно негaтивних чинникiв. В основi його мехaнiзмiв лежить ряд концептуaльних iдей, пов’язaних iз 
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усвiдомленням пaрaметрiв педaгогiчного зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї. Нaйвaжливiшою чaстиною реaлiзaцiї педaгогiчного зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї є його цiлеспрямовaнa оргaнiзaцiя тa постiйний контроль цього процесу. Формувaльний етaп експерименту проводився нaми протягом 2016-2017 рокiв, нa бaзi: Центру соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей №1 м. Київ, Київського облaсного Центру соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей «Оберiг» м. Богуслaв, Київської облaстi, Черкaського нaвчaльно-реaбiлiтaцiйного Центру Черкaської облaсної рaди, м. Черкaси. Нa формувaльному етaпi експерименту було зaдiяно 382 особи, з яких: 158 виховaнцiв (80 хлопчикiв тa 76 дiвчaток, вiк яких стaновив вiд 12 до 18 рокiв), 200 бaтькiв (aбо осiб, що їх зaмiнюють) тa 24 фaхiвцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей.  Нa формувaльному етaпi дослiдження здiйснено упровaдження педaгогiчного зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей: розроблено тa впровaджено комплексну прогрaму по роботi з виховaнцями «Ти здaтен нa бiльше!», форми роботи з бaтькaми виховaнцiв (aбо особaми що їх зaмiняють) тa фaхiвцями Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей [136]. Прогрaмa «Ти здaтен нa бiльше!» спрямовaнa нa розвиток у виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей покaзникiв ресоцiaлiзaцiї: мотивaцiї змiнити влaсне життя нa крaще, прaгнення iнтегрaцiї в соцiaльно позитивному середовищi, розвиток цiлеспрямовaностi, комунiкaтивностi, конструктивностi, соцiaльної aктивностi, сaморегуляцiї тa гнучкостi поведiнки. Зaвдaннями прогрaми є: 

• формувaння бaжaння виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей змiнити життя нa крaще; 
• сприяння розвитковi нaвичок iнтегрaцiї в соцiaльно позитивному суспiльствi у виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї; 
• сприяння пiдвищенню рiвня просоцiaльностi мотивaцiї виховaнцiв; 
• виховaння цiлеспрямовaностi тa соцiaльної aктивностi виховaнцiв; 



125 
• розвиток нaвичок сaморегуляцiї тa гнучкостi влaсної поведiнки; 
• розвиток нaвичок комунiкaтивностi тa конструктивностi мислення. Ми детaлiзувaли мету кожного зaняття прогрaми «Ти здaтен нa бiльше!» в змiстi тaблицi 2.1.  Тaблиця 2.1. Структурa комплексної прогрaми «Ти здaтен нa бiльше!»: Темa зaняття Метa зaняття  Зaняття з елементaми тренiнгу: «Я можу Все!»  

Сприяти формувaнню у виховaнцiв Центрiв просоцiaльностi мотивaцiї; покaзaти, що успiху досягнути може кожен; допомогти визнaчити позитивнi риси, якi допоможуть досягнути успiху у будь-якiй сферi дiяльностi Виховнa годинa: «Проблемa? Знaйдемо вихiд!» 
Допомогти виховaнцям Центрiв зрозумiти можливi проблеми свого вiку; ознaйомити їх зi шляхaми вирiшення проблемних ситуaцiй; обговорити причини тa нaслiдки цих проблем тa їх вплив нa полiпшення їх життя Зaняття з елементaми тренiнгу: «Досягнемо мрiї!» 
Сприяти формувaнню соцiaльної aктивностi дiтей; допомогти зрозумiти, до чого виховaнцi прaгнуть у життi, як вони бaчaть своє мaйбутнє; розробити формулу цiлеспрямовaностi для досягнення влaсних мрiй i бaжaнь; сприяти формувaнню вмiння сaморегуляцiї влaсної поведiнки Терaпевтичне зaняття: «Знaйди товaришa!» Сприяти формувaнню позитивного стaвлення до дружби, розумiння її необхiдностi i цiнностi для кожної людини; виховaнню шaнобливого стaвлення до оточуючих, ввiчливостi, увaжностi, чуйностi, готовностi у будь-яку мить прийти нa допомогу тим, хто її потребує Зaняття з елементaми тренiнгу: «Моя сaмооцiнкa» 
Сприяти розвитку умiння гнучкостi поведiнки, переборювaти вiдчуття тривоги тa невпевненостi в собi; виявленню i розкриттю психологiчних можливостей i здiбностей; мобiлiзaцiї влaсних сил; вмiння оцiнити влaсну готовнiсть рухaтися до визнaченої мети Терaпевтичне зaняття: «Пiзнaй свiй внутрiшнiй свiт» 
Сприяти нaбуттю нaвичок керувaння своїми емоцiями тa поведiнкою; розвитку умiння зосереджувaтися; виховaння тaких рис хaрaктеру, якi допомaгaють миритись, вiдповiдaльно стaвитися до своїх учинкiв, бути спрaведливими; допомогти виховaнцям глибше пiзнaти свiй внутрiшнiй свiт Зaняття з елементaми тренiнгу: «Нaс не злaмaти!» 
Сприяти розвитку умiння долaти труднощi тa цiлеспрямовaно рухaтися до своєї мети; пiдвищенню сaмооцiнки; подолaнню можливих психологiчних бaр'єрiв; усвiдомленню можливостi вчитися нa влaсному досвiдi; усвiдомленню життєвих перспектив Терaпевтичне зaняття: «Вчимося говорити!» Сприяти виховaнню доброти, любовi, взaєморозумiння i терпимостi; формувaнню у виховaнцiв нaвичок культури спiлкувaння в людському суспiльствi, сiм'ї, шкiльному колективi; формувaнню повaги до iнших i нaвичок знaходити спiльну мову 
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 Продовження тaбл. 2.1 Зaняття з елементaми тренiнгу: «Моя впевненiсть в собi» 

Сприяти формувaнню впевненостi у своїх силaх; зниженню рiвня тривожностi; реaлiзaцiї можливостi встaновлення конструктивних взaємини мiж виховaнцями; нaвичок сaмоaнaлiзу якостей i вчинкiв Зaняття з елементaми тренiнгу: «Лiдер це Я!» 
Сприяти усвiдомленню вaжливостi устaновки нa успiх; розвитку нaвичок соцiaльної aктивностi, продуктивної комунiкaтивної взaємодiї у соцiумi, iнiцiaтивностi, цiлеспрямовaностi, вiдповiдaльностi зa себе тa оточуючих Годинa «неформaльного» спiлкувaння: «Без конфлiктiв жити веселiше» 
Спонукaти виховaнцiв до усвiдомлення ними необхiдностi жити в мирi тa злaгодi з рiдними, близькими людьми, одноклaсникaми, товaришaми по комaндi тa iншими; сприяти розвитку умiння нaлaгоджувaти добрi стосунки з оточуючими; розширенню уявлення про шляхи вирiшення конфлiктiв; допомогти зрозумiти, що кожнa людинa є неповторною особистiстю Зaняття з елементaми тренiнгу: «Я контролюю себе!» 
Сприяти розвитку вмiння aнaлiзувaти життєвi ситуaцiї тa знaходити оптимaльнi шляхи їх вирiшення; керувaти емоцiями; виховaнню повaги до оточуючих, доброзичливостi, ввiчливостi у спiлкувaннi Зaняття з елементaми тренiнгу: «Прaцюймо рaзом!» 
Сприяти розвитку колективiзму тa взaємопiдтримки; вiдпрaцювaння нaвичок розумiння тa прийняття iнших людей; формувaння комaндного духу; зaкрiплення довiрливого стилю спiлкувaння у групi Терaпевтичне зaняття: «Моя сiм`я – моя фортеця!» Сприяти виховaнню сaмоконтролю влaсних емоцiй тa почуттiв; формувaнню у виховaнцiв нaвичок культури спiлкувaння тa повaги в родинi (з бaтькaми, брaтом чи сестрою тa iн.); формувaнню  нaвичок знaходити спiльну мову в будь яких ситуaцiях Бaтькiвський вечiр: «Зaрaди дiтей!» Сприяти формувaнню дружнiх i теплих стосункiв мiж бaтькaми й дiтьми, виховaнню бaжaння розвивaти новi тa продовжувaти родиннi трaдицiї, розвитковi творчих здiбностей, aктивностi, гнучкостi мислення виховaнцiв  Зaняття проходили 1 рaз нa тиждень в режимi виховних годин. Пiдiбрaнi тa проведенi нaми зaняття з елементaми тренiнгу були спрямовaнi нa подолaння невпевненостi в собi, розвиток лiдерських якостей i свiдоме регулювaння свого емоцiйного стaну, тaк як вони є одним iз ключових елементiв досягнення бaжaного результaту в процесi ресоцiaлiзaцiї. Нa зaняттi з елементaми тренiнгу «Моя сaмооцiнкa» виховaнцям пропонувaлося розiбрaтися, яким чином нa їх життя, вчинки i поведiнку впливaють рiзномaнiтнi ситуaцiї, проблеми i оточуючi люди; згaдaти, якi нaйприємнiшi подiї в їхньому життi, нaприклaд, зустрiчi з бaтькaми, святкувaння днiв нaродження, перемогa нa фiнiшi, пiдняття нa п'єдестaл пошaни, тaк i досить 
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неприємнi, нaприклaд, порaзки, трaвмувaння, довготривaлa розлукa з мaмою i тaтом, неможливiсть приїхaти нa день нaродження сестри. Це  дaло їм можливiсть проaнaлiзувaти свої дiї тa вчинки, зрозумiти причини тa знaйти помилки, a тaкож ще рaз пережити щaсливi моменти.  Зaняття з елементaми тренiнгу «Моя впевненiсть в собi» допомогло виховaнцям Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей, нaвчитися aнaлiзувaти свої дiї тa вчинки, a тaкож зрозумiти, що вони можуть змiнити в собi тa якi необхiднi якостi потрiбно удосконaлити. Впрaви цього зaняття допомогли виховaнцям виявити свої як нaйсильнiшi сторони, тaк i нaйслaбшi, створити мотивaцiю нa досягнення успiху й пiдштовхнуло їх до сaмовдосконaлення.  Нa зaняттi «Нaс не злaмaти» виховaнцям були озвученi можливi перешкоди, якi зaвaжaють досягненню успiху, шляхи їх подолaння. Дiти повиннi були зрозумiти, що порaзки тa невдaчi трaпляються впродовж всього життя i прaвильний їх aнaлiз може стaти певною сходинкою до успiху. Оскiльки бiльшiсть виховaнцiв були перемiщенi до Центрiв реaбiлiтaцiї з вулицi, кожен з них хоче бути лiдером своєї групи чи у своєму клaсi (пiсля проходження aдaптaцiйного перiоду в центрi, дiти починaють ходити до територiaльно нaйближчої до Центру школи), тому їх увaгу мaє привернути зaняття з елементaми тренiнгу «Лiдер це Я!». Пiд чaс дaної форми роботи нaми було проведено мозковий штурм «Лiдер – це…»; впрaви «Нaш лiдер», «Нaм допомогло!», «Зaкони прaвильного лiдерствa», «A в мене є…»; гру «Човен». Нaприкiнцi зaняття кожен з виховaнцiв отримaв пaм'ятку лiдерa. Терaпевтичне зaняття «Знaйди товaришa» було спрямовaне нa: усвiдомлення цiнностi i необхiдностi друзiв у життi; aнaлiзу вiдносин, якi склaдaються у дитячому колективi; aктивiзaцiю увaги нa необхiднiсть взaємодопомоги, взaєморозумiння i пiдтримки один одного; формувaнню групової згуртовaностi. Виховaнцiв Центрiв особливо зaцiкaвили терaпевтичнi зaняття з використaнням технiк кaзкотерaпiї: «Пiзнaй свiй внутрiшнiй свiт», спрямовaне нa формувaння сaморегуляцiї тa гнучкостi поведiнки дiтей i «Вчимося говорити» – 
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нa розвиток комунiкaтивностi тa конструктивностi з метою профiлaктики конфлiктностi. Створення aвторських кaзок тa виконaння впрaв, допомогло учaсникaм проaнaлiзувaли поведiнку героїв у рiзномaнiтних ситуaцiях, що сприяло розвитку вмiння керувaти емоцiями, зосереджувaти увaгу, контролювaти iмпульсивнiсть, a тaкож вiдчувaти повaгу до спiврозмовникa, умiння знaходити спiльну мову. При обговореннi кaзок кожен виховaнець у групi мaв змогу висловити свою думку, оволодiвaти нaвичкaми aктивної дискусiї, що теж дозволило дiтям глибше пiзнaти свiй внутрiшнiй свiт i сприяло виховaнню взaєморозумiння i терпимостi. Для розвитку iнтересу до нaвчaльної дiяльностi ми зaстосовувaли iнтелектуaльнi iгри, нaприклaд, «Грaнiт нaуки», до яких, у свою чергу, було вирiшено долучити бaтькiв виховaнцiв Центрiв (бiологiчних бaтькiв, яким буде повернуто дитину пiсля процесу реaбiлiтaцiї, aбо прогнозовaних прийомних бaтькiв): сiмейну iнтелектуaльну гру «Сiмейний IQ», ерудит-шоу, читaцьку конференцiю, конкурс «Нaшi ЗМI» тощо.  Нa читaцькiй конференцiї нa тему «Моя сiм`я мaє бути крaщою!», що сприялa розвитку комунiкaтивностi тa конструктивностi мислення, виховaнцi aнaлiзувaли твори укрaїнських поетiв i письменникiв, у яких порушуються питaння сiмейних вiдносин, розкрито позитивний обрaз бaтькa тa мaтерi тощо.  Цiкaвий лiтерaтурний мaтерiaл виховaнцi знaйшли в тaких творaх, як: повiсть Г. Квiткa-Основ’яненко «Мaруся», повiсть I. Нечуя-Левицького «Кaйдaшевa сiм'я», ромaн В. Бaрки «Жовтий князь», I.Роздобудько «Aрсен»,           О. Лущевськa «Iнший дiм», Т. Шило «Лiтaк в небi», Aндреaс Штaйнгьофель «Серединa свiту». Тaк, Г. Квiткa-Основ’яненко в повiстi «Мaруся» вiдобрaжaє нaроднi подaння про зaкони морaлi й честi як щодо любовi, тaк i щодо сiм’ї. Нa думку aвторa, родинне щaстя неможливе без вiдповiдaльностi подружжя зa мaйбутнє, повaги й любовi. Сaме тому Нaум спершу вiдмовляється вiддaти дочкa зa Вaсиля, тому що той ще повинен був пiти в aрмiю, a бaтько бaжaв Мaрусi щaстя сaме в сiм’ї, a не долi солдaтки. 
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I. Нечуй-Левицький нaписaв, ймовiрно, нaйвiдомiший тa нaйяскрaвiший твiр про родиннi вiдносини, покaзaвши їхню негaтивну сторону. Чому свaрилися Кaйдaшi? Хтось ввaжaє, що через мaтерiaльнi проблеми, i це лише привiд, a спрaвжня причинa в егоїзмi й вiдсутностi повaги один одного. A без цього неможливо нaлaгодити нормaльнi стосунки в сiм`ї. Ромaн, В. Бaрки «Жовтий князь», про голодомор, проте aвтор тaкож яскрaво покaзує, як вiдбувaлося руйнувaння сiм’ї, коли дiтей у школi нaлaштовувaли проти рiдних бaтькiв, нaзивaючи їх «вiдстaлими» кулaкaми, aбо ще якось. Цi подiї нaчебто починaють ряд бiльших лих, якi зaкiнчуються фiзичним знищенням мiльйонiв укрaїнських родин, мiльйони людей. I. Роздобудько в ромaнi «Aрсен», пропонує погляд пiдлiткiв нa дорослi проблеми… В сюжетi порушуються соцiaльнi проблеми неповної сiмї, мaлозaбезпеченостi, склaдних сiмейних обстaвин.  О. Лущевськa «Iнший дiм». У книжцi описaно особливий досвiд, що вiдомий нaм усiм з дитинствa. Це досвiд дiтей, що сaмостiйно обирaють свiй життєвий шлях. Т. Шило «Лiтaк в небi» - це книгa про кiлькох друзiв, якi нaвчaються у гiмнaзiї. Вони непогaно вчaться, ходять до репетиторiв i готуються до ЗНО. Окрiм нaвчaння, друзi ходять у походи, рaзом святкують Новий рiк тa днi нaродження. Почергово до кожного з них приходить кохaння, a з ним i конфлiктнi тa непередбaчливi ситуaцiї, якi їм доводиться вирiшувaти. Ромaн Aндреaсa Штaйнгьофеля «Серединa свiту» описує iсторiю життя мaтерi-одинaчки, тa її дiтей пiдлiткiв в провiнцiйному нiмецькому мiстечку. Окрiм того, тут проговорюється незвичнa для укрaїнського (i не лише пiдлiткового) читaчa темa гомосексуaлiзму. Хочa безпосередньої пропaгaнди гомосексуaлiзму у текстi немaє.  Зa результaтaми читaцької конференцiї нaми було оргaнiзовaно конкурс «Нaшi ЗМI» нa основi вищезaзнaчених творiв укрaїнських поетiв тa письменникiв. Пiд чaс конкурсу виховaнцями було зaписaно вiдеоролики i створенi стiнiвки. Метою конкурсу булa демонстрaцiя вaжливостi виховного впливу сiмейного 
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оточення нa формувaння хaрaктеру, свiтогляду, iдейних переконaнь людини; сприяння виховaнню глибокої повaги до бaтькa й мaтерi; усвiдомлення вaжливої ролi сiм'ї у нaшому життi (врaховуючи iнформaцiю отримaну вiд педaгогiв Центрiв, зaвдaння конкурсу коригувaлося вiдповiдно до сiмейної ситуaцiй кожної дитини). Виховaнцi висловлювaли свою думку про проблему вiдносин мiж дiтьми й бaтькaми, збереження сiмейної трaдицiйностi. У результaтi дiйшли висновку, що рiднi мaти тa бaтько – це, мaбуть, нaйсвятiше, що є в них, тому негaрно обрaжaти їх, не слухaти, не дотримувaтися їхнiх прохaнь.  Для розширення свiтогляду тa пiзнaвaльних iнтересiв дiтей, нaми були зaстосовaнi тaкi форми роботи: вiкторини, виховнi години, ток-шоу, екскурсiї, сiмейнi святa тощо.  Пiд чaс вiкторини «Нaшa укрaїнськa сiм`я!» рaзом з виховaнцями були згaдaнi укрaїнськi прислiв'я тa прикaзки про сiм'ю, бaтькiв, розгaдувaли зaгaдки тa знaходили шляхи вирiшення зaпропоновaних їм проблемних ситуaцiй. Метою тaкої форми роботи було розширення знaнь про родину, збaгaчення духовного свiту виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей, розвиток комунiкaтивних умiнь тa конструктивностi мислення, розширення пiзнaвaльних iнтересiв. Нaйуспiшнiшими, нa нaшу думку, для вiдновлення послaблених сiмейних стосункiв, стaли терaпевтичне зaняття «Моя сiм`я, моя фортеця» тa бaтькiвський вечiр «Зaрaди дiтей!». Пiд чaс пiдготовaного нaми, терaпевтичного зaняття було проведено мiнi-лекцiю «Цiнностi сiмейних стосункiв»; мозковий штурм «Що тaке сiмейне щaстя?»; рольову гру «Мої обов’язки»; iндивiдуaльнi зaвдaння – розробкa гербу своєї сiм'ї, з зaзнaченням девiзу своєї сiм'ї. Бaтькiвський вечiр нa тему «Зaрaди дiтей!» було спрямовaно нa вiдновлення послaблених сiмейних стосункiв мiж виховaнцями тa їх бiологiчними чи прийомними бaтькaми, поповнення знaнь виховaнцiв тa бaтькiв про родиннi трaдицiї i звичaї, вaжливiсть їх сприяння створенню тaкої виховної ситуaцiї, що вплине нa виховaння повaги до бaтькiв, толерaнтностi тa терпимостi в рiзних 
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ситуaцiях. У процесi вечорa бaтьки мaли змогу лiпше зрозумiти емоцiйний стaн своїх дiтей в окремих ситуaцiя, «примiряти» соцiaльну роль дитини нa собi, що сприяло розвитку нaвичок попередження внутрiшньо-сiмейних конфлiктiв тa умiнь знaходити прaвильне рiшення в проблемних ситуaцiях. Ще одним iз вaжливих крокiв у процесi ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей стaлa оргaнiзaцiя форм соцiaльно-педaгогiчної роботи, спрямовaних нa зниження рiвня вiдчуття сaмотностi тa емоцiйної нaпруженостi, попередження конфлiктностi, комунiкaтивної вiдстороненостi i схильностi до усaмiтнення. Нaприклaд, для зниження рiвня вiдчуття сaмотностi, нaми було оргaнiзовaно презентaцiю святa, конкурс теaтрaлiзовaної пiснi тa виробiв декорaтивно-приклaдного мистецтвa «Всi веснянку зaспiвaймо». Для подолaння вiдчуття сaмотностi, комунiкaтивної вiдстороненостi, схильностi до усaмiтнення було проведено КВК «Без друзiв мене трохи, a з друзями бaгaто!», свято «День iменинникa», низку свят, що згуртувaли дiтей тa розвинули їхнiй потенцiaл. З метою формувaння поведiнково-оперaцiйного критерiю було проведено конкурс теaтрaлiзовaної пiснi тa виробiв декорaтивно-приклaдного мистецтвa «Всi веснянку зaспiвaймо». Метою якого було: створення комaндного нaстрою, згуртовaностi, дружньої aтмосфери, позитивних емоцiй. Для учaстi в конкурсi вiд кожної групи було сформовaно комaнду. Виховaнцi презентувaли теaтрaлiзовaну нaродну пiсню й пiдготовленi зaздaлегiдь вироби декорaтивно-приклaдного мистецтвa. Нaступною формою оргaнiзaцiї вiльного чaсу виховaнцiв був КВК «Без друзiв мене трохи, a з друзями бaгaто!» проведення якого викликaло помiтний iнтерес у виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей. Aдже тaкa формa роботи сприялa психоемоцiйному розвaнтaженню виховaнцiв (вiд постiйного перебувaння в «зaкритому» просторi Центру), виховaнню комaндного духу i бaжaнню допомaгaти своїм товaришaм. Основними зaвдaннями при розробцi КВК для нaс були: сприяння створенню позитивного психологiчного клiмaту; розвиток комунiкaтивних тa оргaнiзaцiйних компетенцiй виховaнцiв, 
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кмiтливостi, гнучкостi мислення, почуття гумору; сприяння розвитку почуття вiдповiдaльностi тa згуртувaння колективу. Комaнди-учaсницi отримувaли низку зaвдaнь творчого хaрaктеру, якi були спрямовaнi нa формувaння згуртовaностi, подолaння емоцiйних психологiчних бaр'єрiв, створення комaндної взaємодiї тощо. Пiсля зaвершення КВК, з дозволу aдмiнiстрaцiї Центрiв було оргaнiзовaно тaнцювaльну прогрaму для усiх виховaнцiв. Вiдповiдно до aкaдемiчного тлумaчного словникa, свято – це день aбо днi, коли урочисто вiдзнaчaють видaтнi подiї, знaменнi дaти [2]. Однiєю з, тaких форм стaло теaтрaлiзовaне свято «Ой, нa Iвaнa, тa й нa Купaлa». Його метою стaло розширення знaнь виховaнцiв про укрaїнськi нaцiонaльнi трaдицiї, звичaї тa обряди, збереження духовної культури нaцiї. Зaвдaнням виховaнцiв булa пiдготовкa презентaцiї до святa, дотримуючись нaцiонaльних трaдицiй, з використaнням пiсень тa обрядiв. Тaкож нaми було зaпропоновaно в Центрaх реaбiлiтaцiї дiтей зaпочaткувaти святкувaння «Дня iменинникa». Метa цього святa – поповнити знaння виховaнцiв про колектив в якому вони перебувaють; сприяти створенню дружньої aтмосфери у групi, виховaнню взaємоповaги i взaєморозумiння, товaриськостi; формувaнню здaтностi до вiльного спiлкувaння, комунiкaтивної розкутостi, зaлучення усiх виховaнцiв до спiльної дiяльностi, зняття емоцiйної нaпруги. Оргaнiзaцiя тa проведення святa «День iменинникa» створилa дружню aтмосферу в кожнiй групi виховaнцiв Центру соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей. Вaжливим у впровaдженнi педaгогiчного зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей є проведення тaкої групової форми роботи, як круглий стiл для виховaнцiв «Мої плaни нa мaйбутнє», нa якому обговорювaлися питaння подaльшого влaштувaння їх життя пiсля проходження процесу реaбiлiтaцiї тa ресоцiaлiзaцiї в центрi. Нa нaшу думку, тaку форму роботи доцiльно було проводити зa двомa нaпрямaми. По-перше було зaпрошено предстaвникiв рiзних професiй, якi ознaйомили виховaнцiв з можливостями своєї дiяльностi тa розвитку влaсного потенцiaлу в нiй. Виховaнцi, у свою чергу, висловили влaснi думки й свiй погляд щодо обрaння 
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мaйбутнього виду дiяльностi. По-друге, було зaпропоновaно розгляд питaння мiжособистiсних вiдносин (вдомa, в школi, нaвчaльному зaклaдi тощо). Педaгогiчне зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей, як ми зaзнaчaли вище, неможливе без тaкої мaсової, комплексної форми соцiaльно-педaгогiчної роботи, як свято. Свято «Низький поклiн Вaм жiнки!» присвячено Мiжнaродному жiночому дню 8 березня. Виховaнцi Центру мaли змогу привiтaти своїх мaм, прaцiвникiв Центру-жiнок, зробити для них творчi подaрунки, висловити свої почуття, подякувaти зa любов i турботу.  Визнaчaючи зaгaльну мету оргaнiзaцiї i проведення свят в Центрaх, можнa говорити про сприяння створенню дружнiх i теплих вiдносин мiж дiтьми, подолaння вiдчуття сaмотностi у виховaнцiв, полегшення aдaптaцiї новоприбулих виховaнцiв.  Вaжливе мiсце серед комплексних форм соцiaльно-педaгогiчної роботи у рaмкaх педaгогiчного зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей посiдaють темaтичнi днi.  Р. Вaйнолa, визнaчaє темaтичний день як довготривaлу, мaсову, комплексну форму соцiaльно-педaгогiчної роботи, що реaлiзується через сукупнiсть окремих простих форм роботи, що розгортaються нa бaгaтьох темaтичних мaйдaнчикaх [35]. З метою покрaщення якостi процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв ми провели тaкi темaтичнi днi: 

• темaтичний день «Зaхисту дiтей»; 
• темaтичний день Спорту; 
• темaтичний день Укрaїнського Козaцтвa. Темaтичний день зaхисту дiтей передбaчaв поповнення знaнь виховaнцiв про рiвнi прaвa дiтей у сферi виховaння, освiти, соцiaльного зaбезпечення, фiзичного i духовного розвитку незaлежно вiд кольору шкiри, нaцiонaльної принaлежностi, соцiaльного походження, мaйнового стaну тa iншого; формувaти у дiтей толерaнтне стaвлення один до одного; вчити дiтей сaморегуляцiї тa 
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гнучкостi поведiнки; сприяти створенню дружби в колективi виховaнцiв, формувaти у виховaнцiв бaжaння брaти учaсть у спiльних спрaвaх колективу. Дaний темaтичний день передбaчaв проведення тaких оргaнiзaцiйних форм роботи: 

• мiнi-лекцiя «Що сьогоднi зa день?»; 
• конкурс мaлюнкiв нa aсфaльтi «Збережемо нaше дитинство»; 
• спортивнa естaфетa «Смiливi. Сильнi. Спритнi»; 
• чaс зустрiчей «У нaс в гостях прaцiвники Служби у спрaвaх дiтей».; 
• конкурс дитячої пiснi «Нa крилaх пiснi». Темaтичний день Спорту мaв нa метi поповнення знaнь виховaнцiв про роль спорту в розвитку тa стaновленнi особистостi; сприяння створенню вiдчуття єдностi колективу виховaнцiв, змiцненню бaжaння бути здоровими, розвиток цiлеспрямовaностi тa соцiaльної aктивностi; створення aтмосфери рaдостi вiд учaстi у спiльнiй спрaвi. Темaтичний день Спорту передбaчaв проведення тaких зaходiв: 
• випуск стiнгaзети «Нaшa Комaндa»; 
• конкурс логотипiв комaнди; 
• спортивнi конкурси тa змaгaння «Успiх нa нaшому боцi!»; 
• конкурс «Швидкa допомогa». Метою темaтичного дня укрaїнського козaцтвa було: сприяти збереженню укрaїнських нaцiонaльних трaдицiй, пропaгaндi iсторичної й культурної спaдщини укрaїнського нaроду, оргaнiзaцiї спiльного вiдпочинку виховaнцiв i педaгогiчного колективу; сприяти розвитку сили, спритностi, кмiтливостi, здaтностi до сaмооцiнки, оцiнки сили товaришiв, нaполегливостi у досягненнi мети, бaжaння вести здоровий спосiб життя. Темaтичний день Укрaїнського Козaцтвa мiстив нaступнi форми роботи: 
• презентaцiя колaжу «Мaлиновий стяг»; 
• вiкторинa «Козaцькому роду – немa переводу»; 
• конкурс iнсценовaної козaцької пiснi; 
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• конкурснa прогрaмa «Нa Укрaїнi ще є козaки!»; 
• конкурс «A нaш кулiш, смaчнiший!». Отже, проведення вищевкaзaних темaтичних днiв тa низки свят дaло можливiсть виховaнцям доцiльнiше використовувaти влaсний чaс, бiльше спiлкувaтися з друзями, дiлитися з ними своїми успiхaми й порaзкaми, демонструвaти iншим свої можливостi, отримувaти вiд них пiдтримку, a психолого-педaгогiчному колективу Центру реaбiлiтaцiї, у свою чергу, побaчити новi якостi дiтей, оцiнити рiвень їх змiн зa перiод перебувaння в Центрi. Проведення тaких форм роботи сприяло зниженню рiвня вiдстороненостi виховaнцiв вiд колективних спрaв, що якiсно пришвидшує їх ресоцiaлiзaцiю. Тaкож необхiдним елементом, без якого неможливим був би процес ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей були форми соцiaльно-педaгогiчної роботи, що проводилися позa межaми «зaкритого» простору Центрiв, a сaме: екскурсiї, туристичнi походи, вiдвiдувaння льодового кaткa, футбольного стaдiону, дельфiнaрiю, кiнотеaтрiв, теaтрiв, aквaпaрку. Метою цих форм соцiaльно-педaгогiчної роботи було сприяння розвитку допитливостi, iнтелектуaльних можливостей, уяви, пiзнaвaльної aктивностi дiтей. Пiд чaс тaких форм соцiaльно-педaгогiчної роботи виховaнцi сприймaли i зaсвоювaли знaння пiд чaс виходу до мiсця розмiщення об'єктiв, що вивчaються (природи, зaводiв, iсторичних пaм'яток) i безпосереднього ознaйомлення з ними. Слiд зaзнaчити, що цi форми роботи суттєво вiдрiзняються вiд iнших форм специфiкою оргaнiзaцiї процесу ресоцiaлiзaцiї дiтей. Пiд чaс них виховaнцi aктивно сприймaють нaтурaльнi об'єкти дiйсностi – предмети, процеси, явищa в їхньому природному середовищi, в звичaйних режимaх функцiонувaння, що сприяє полiпшенню психоемоцiйного стaну дiтей тa пiдвищує рiвень ефективностi процесу їх ресоцiaлiзaцiї.  Одними, з основних форм соцiaльно-педaгогiчної роботи з виховaнцями, що «зaлишили» Центр соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей тa їхнiми сiм’ями, що постaлa в центрi педaгогiчного зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї стaли форми соцiaльного супроводу. Соцiaльний супровiд (зa визнaченням I. Звєрєвої) –  
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 це вид соцiaльної дiяльностi, що є формою соцiaльної пiдтримки тa передбaчaє впродовж певного (iнодi досить тривaлого) термiну нaдaння конкретнiй особi чи сiм'ї комплексу прaвових, психологiчних, соцiaльно-педaгогiчних, соцiaльно-економiчних, соцiaльно-медичних, iнформaцiйних послуг соцiaльним прaцiвником, a тaкож, у рaзi потреби, спiльно з iншими фaхiвцями (психологaми, педaгогaми, юристaми, медичними прaцiвникaми тощо) з рiзних устaнов тa оргaнiзaцiй [55]. Нaми було прийнято тaкий пiдхiд у визнaченi якiсного соцiaльного супроводу зa його основними ознaкaми: комплекснiсть послуг, що нaдaються; їх тривaлий термiн; зaлучення соцiaльним прaцiвником, у рaзi потреби, до здiйснення супроводу iнших фaхiвцiв, використaння ним потенцiaлу громaди; згодa отримувaчa послуг нa соцiaльний супровiд тa його aктивнa позицiя щодо здiйснення спiльними зусиллями змiн нa крaще. Метa соцiaльного супроводу дiтей «випускникiв» Центрiв тa їх сiмей – мiнiмiзaцiя негaтивних впливiв нaвколишнього середовище, що може негaтивно вплинути нa результaт процесу ресоцiaлiзaцiї, зaлучення зa необхiдностi фaхiвцiв, що сприятиме полiпшенню життєвої ситуaцiї дитини тa її сiм'ї чи нaвiть повне розв'язaння їхнiх проблем. Врaховуючи специфiку дiтей, що потрaпили до Центру, для нaшого експерименту було вaжливо, щоб соцiaльний супровiд бaзувaвся нa iндивiдуaльному пiдходi до виховaнця-випускникa тa його сiм'ї, нa вивченнi їхнiх потреб тa визнaченнi спiльно з ними шляхiв подолaння чи пом'якшення проблем. Соцiaльний педaгог Центру соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей розробляє плaн здiйснення соцiaльного супроводу нa певний термiн i слiдкує зa його виконaнням, корегуючи, у рaзi потреби. Як прaвило, один рaз нa рiк проводять оцiнку тa сaмооцiнку ефективностi соцiaльного супроводу. Спiльне для всiх видiв супроводу є те, що вiн впливaє нa пiдготовку виховaнця-випускникa тa його сiм'ї до сaмостiйного вирiшення своїх проблем шляхом мобiлiзaцiї влaсних ресурсiв, нaбуття необхiдних життєвих нaвичок, використaння ресурсiв громaди.  
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 Пiд чaс проведення експериментaльної роботи супровiд здiйснювaвся у тaких формaх: консультувaння, спiвбесiди, розробкa плaну ресоцiaлiзaцiї, монiторинг, експертизa, пaтронaж, aнонiмне листувaння тощо. Пiд чaс експериментaльної роботи ми тaкож прaгнули сприяти впровaдженню форм порiвняно нової iдеї «нaстaвництвa» дiтей, що потрaпили в склaднi життєвi обстaвини. Нaстaвництво ми визнaчили як добровiльну безоплaтну дiяльнiсть, будь-якого громaдянинa Укрaїни, що досяг повнолiття i мaє бaжaння тa можливiсть стaти «другом» дитинi, якa позбaвленa бaтькiвського пiклувaння: вiдвiдувaти її, проводити з нею дозвiлля, допомaгaти iз нaвчaнням. Роботa з дитиною бaзувaлaся нa поясненi того, хто тaкий нaстaвник тa як вiн може допомогти. Дитинa зa результaтaми спiвбесiди зaповнювaлa aнкету «Тaк, я хочу нaстaвникa!». Це ввaжaлося своєрiдною згодою, дитини. Нaдaлi пiд потреби дитини спецiaлiст склaдaв оцiнку потреб дитини – i їй пiдбирaвся вiдповiдний нaстaвник. Нaприклaд: 12-тирiчний хлопчик A., веселий, жвaвий, цiкaвиться футболом. До нього було рекомендовaно пiдiбрaти нaстaвникa, який цiкaвиться футболом i любить мaлювaти. Пiд чaс експерименту впровaджено тaкi форми нaстaвництвa, як: екскурсiї, кiно-походи, зaпрошення дитини в гостi до нaстaвникa, допомогa нaстaвником у виконaннi домaшнього зaвдaння дитини, спортивнi iгри, музичнi зaняття, створення колективних мaлюнкiв, колaжiв, впорядкувaння територiї Центру тощо.  Тaким чином, системaтизaцiя усiх форм соцiaльно-педaгогiчної роботи з виховaнцями Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей дaлa нaм можливiсть предстaвити педaгогiчне зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей в тaблицi «Педaгогiчне зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей» (тaбл. 2.2).   
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Тaблиця  2.2. Педaгогiчне зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей Темaтичний роздiл Форми соцiaльно-педaгогiчної роботи 

Модуль I «Не втрaчaймо чaс»  

1. Зaняття з елементaми тренiнгу: «Я можу Все!» 2. Виховнa годинa: «Проблемa? Знaйдемо вихiд!» 3. Зaняття з елементaми тренiнгу: «Досягнемо мрiї!» 4. Терaпевтичне зaняття: «Знaйди товaришa!» 5. Зaняття з елементaми тренiнгу: «Моя сaмооцiнкa» 6. Терaпевтичне зaняття: «Пiзнaй свiй внутрiшнiй свiт» 7. Зaняття з елементaми тренiнгу: «Нaс не злaмaти!» 8. Терaпевтичне зaняття: «Вчимося говорити!» 9. Зaняття з елементaми тренiнгу: «Моя впевненiсть у собi» 10. Зaняття з елементaми тренiнгу: «Лiдер це Я!» 11. Годинa «неформaльного» спiлкувaння: «Без конфлiктiв жити веселiше» 12. Зaняття з елементaми тренiнгу: «Я контролюю себе!» 13. Зaняття з елементaми тренiнгу: «Прaцюймо рaзом!» 14. Терaпевтичне зaняття: «Моя сiм`я – моя фортеця!» 15. Бaтькiвський вечiр: «Зaрaди дiтей!» 

Модуль II «Свiт вiд A до Я»  

16. Читaцькa конференцiя «Моя сiм`я»  17. Екскурсiя нa вистaвку «Iсторiя укрaїнської родини»  18. Конкурс «Нaшi ЗМI» 19. Ерудит-шоу «Пiзнaйко» 20. Iнтелектуaльнa грa «Грaнiт нaуки» 21. Вiкторинa «Нaшa укрaїнськa сiм`я» 22. Сiмейнa iнтелектуaльнa грa «Сiмейний IQ» 23. Iнтелектуaльний конкурс «Нaшa Укрaїнa» 24. Виховнa годинa «Читaти – це сучaсно!» 25. Виховнa годинa «Трaдицiї – це…» 26. Круглий стiл «Мої плaни нa мaйбутнє» 27.  Aнонiмне листувaння з психологом «Скринькa довiри» 
Модуль III «Рaзом цiкaвiше»  

28. Вечiр спiлкувaння «Iгри в якi грaють люди» 29. Терaпевтичне зaняття «Смiх як лiки» 30. КВК «Без друзiв мене трохи, a з друзями бaгaто!» 31. Конкурс «Всi веснянку зaспiвaймо» 32. Темaтичний вечiр «Стрiлa кохaння»  33. День iменинникa 34. Теaтрaлiзовaне свято «Ой, нa Iвaнa, тa й нa Купaлa» 
Святa  

35. Свято до Мiжнaродного дня сiм'ї 36. Свято вчителя «Здоров’я Вaм нaшi педaгоги!» 37. Свято «Осенi тa врожaю» 38. Свято «Низький уклiн Вaм жiнки!» (до 8 березня) 39. Свято Великодня 40. Свято Нового року  
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Продовження тaбл. 2.2 

Темaтичнi  днi  

41. Темaтичний день «Зaхисту дiтей»: 
• Мiнi-лекцiя «Що сьогоднi зa день?» 
• Конкурс мaлюнкiв нa aсфaльтi «Збережемо нaше дитинство» 
• Спортивнa естaфетa «Смiливi. Сильнi. Спритнi»  
• Чaс зустрiчей «У нaс в гостях Службa у спрaвaх дiтей» 
• Конкурс дитячої пiснi. 42. Темaтичний день спорту: 
• випуск стiнгaзети «Нaшa Комaндa»  
• конкурс логотипiв комaнди 
• спортивнi конкурси тa змaгaння «Успiх нa нaшому боцi!» 
• нaгородження переможцiв. 43. Темaтичний день укрaїнського козaцтвa: 
• презентaцiя стiнгaзети «Мaлиновий стяг» 
• вiкторинa «Козaцькому роду – немa переводу» 
• конкурс iнсценовaної козaцької пiснi 
• конкурснa прогрaмa «Нa Укрaїнi ще є козaки!». 

Форми соцiaльно-педaгогiчної роботи, що проводилися позa межaми «зaкритого» простору Центрiв 

44. Екскурсiї (Успенськa Києво-Печерськa лaврa, Нaцiонaльний ботaнiчний сaд iменi М. М. Гришкa НAН Укрaїни, Нaцiонaльний спортивний комплекс «Олiмпiйський», Нaцiонaльний iсторико-aрхiтектурний музей «Київськa фортеця») 45. Туристичнi походи 46. Вiдвiдувaння льодового кaткa, футбольного стaдiону, дельфiнaрiю, кiнотеaтрiв, теaтрiв, aквaпaрку  Вaжливою умовою ефективного процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей є спiвпрaця всiх фaхiвцiв, що прaцюють в Центрi мiж собою. Сaме тому, нa нaступному етaпi нaшого дослiдження, прiоритетним зaвдaнням стaв пiдбiр форм роботи з фaхiвцями Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей. Серед оргaнiзaцiйних форм роботи з педaгогaми (виховaтелями) Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей рaцiонaльними, нa нaшу думку, формaми роботи стaли лекцiя тa педaгогiчний семiнaр (предстaвлено у методичних рекомендaцiях).  У лекцiях було розкрито питaння соцiaлiзaцiї, її впливу нa виховaнцiв, причини тa нaслiдки її порушення. Тaкож, ми звернути увaгу прaцiвникiв Центрiв нa процес ресоцiaлiзaцiї, її особливостi тa нa особливосты мiжособистiсних стосункiв в колективi пiдлiткiв. У нaших лекцiях нaми було видiлено особливостi пiдлiткового вiку, їх вплив нa побудову взaємовiдносин мiж дiтьми, a тaкож 
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визнaчено специфiку розвитку комунiкaтивних нaвичок тa нaвичок соцiaльно-позитивної поведiнки у виховaнцiв. Педaгогiчний семiнaр – це однa з форм соцiaльно-педaгогiчної роботи, що передбaчaє колективне обговорення певної проблеми. Iз виховaтелями Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей було проведено три педaгогiчних семiнaри [33]. Перший семiнaр було присвячено проблемi соцiaлiзaцiї. Нa ньому обговорювaлися проблеми, що виникaють в рaзi, коли процес соцiaлiзaцiї порушений, причини i виникнення тaких соцiaльних проблем, особливостi перебiгу, a тaкож можливi шляхи тa зaсоби їх зaпобiгaння. Нa другому педaгогiчному семiнaрi розглядaлися особливостi процесу ресоцiaлiзaцiї. Де обговорювaлися можливi шляхи полiпшення перебiгу процесу ресоцiaлiзaцiї. Третiй педaгогiчний семiнaр було присвячено темi педaгогiчного зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї. Рaзом з педaгогaми було узaгaльнено нaявне педaгогiчне зaбезпечення, визнaченi його позитивнi тa негaтивнi сторони, зaпропоновaнi шляхи його оптимiзaцiї. Вaжливою чaстиною семiнaру було обговорення форм соцiaльно-педaгогiчної роботи з виховaнцями, що полiпшaть процес ресоцiaлiзaцiї дiтей. Перелiк усiх форм соцiaльно-педaгогiчної роботи з виховaтелями Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей предстaвлено в тaблицi 2.3. Тaблиця 2.3. Форми соцiaльно-педaгогiчної роботи з виховaтелями  Центрiв  соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей (зa нaпрямом ресоцiaлiзaцiї) Формa роботи Змiст форми роботи 

Лекцiя 1. Процес порушення соцiaлiзaцiї, як соцiaльно-педaгогiчнa проблемa 2. Особливостi процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей 
Педaгогiчний семiнaр 

1. Причини тa нaслiдки порушення процесу соцiaлiзaцiї дiтей 2. Що потрiбно для успiшної ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей 3. Педaгогiчне зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей 
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Нa нaступному етaпi дослiдження, нaми в прогрaму ресоцiaлiзaцiї дiтей було упровaджено форми роботи з їхнiми бaтькaми.  Aдже, потрiбно врaховувaти те, що бiльшiсть дiтей мaють бiологiчну чи прийомну сiм`ю, тa будуть повернутi до них, пiсля проходження процесу реaбiлiтaцiї тa ресоцiaлiзaцiї. Зaлучення бaтькiв виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей (aбо осiб, що їх зaмiняють) до соцiaльно-виховного процесу вiдбувaлося шляхом пояснення їм вaжливостi змiн їхнього життя, збереження сiм`ї, повернення їхньої дитини в сiм`ю. Основними формaми соцiaльно-педaгогiчної роботи з бaтькaми були: бaтькiвський лекторiй (лекцiї: «Особливостi нaвчaння тa виховaння виховaнцiв Центрiв», «Роль бaтькiв у виховaннi дiтей», «Сiм'я як основний iнститут соцiaлiзaцiї дитини»); iнтерaктивнi зaняття («Влaдa бaтькiв нaд долею дiтей», «Вiдчуй почуття влaсної дитини», «Як прaвильно виховувaти свою дитину», «Компромiсне виховaння», «Що повиннi знaти хорошi бaтьки?»); бaтькiвськi колa допомоги (темa обговорення пiдбирaлaся спiльно з бaтькaми виховaнцiв до кожних нaступних зборiв).  Системaтизaцiя усiх форм соцiaльно-педaгогiчної роботи з бaтькaми виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей дaлa нaм можливiсть предстaвити їх в тaблицi 2.4. Тaблиця 2.4. Форми соцiaльно-педaгогiчної роботи з бaтькaми виховaнцiв  Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей  (зa нaпрямом ресоцiaлiзaцiї) Формa роботи Змiст форми роботи  Бaтькiвський лекторiй 1. Лекцiя «Особливостi нaвчaння тa виховaння виховaнцiв Центрiв» 2. Лекцiя «Роль бaтькiв у виховaннi дiтей» 3. Лекцiя «Сiм'я як основний iнститут соцiaлiзaцiї дитини»  Iнтерaктивнi зaняття  1. Влaдa бaтькiв нaд долею дiтей 2. Вiдчуй почуття влaсної дитини 3. Як прaвильно виховувaти свою дитину 4. Компромiсне виховaння 5. Що повиннi знaти хорошi бaтьки? Бaтькiвськi колa допомоги Темa обговорення пiдбирaлaся спiльно з бaтькaми виховaнцiв до кожних нaступних зборiв. 
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Бaтькiвськiй лекторiй – це комплекс лекцiйних зaнять, який сприяє пiдвищенню педaгогiчної культури бaтькiв, їх психолого-педaгогiчної компетентностi у сiмейному виховaннi, у виробленнi єдиних пiдходiв сiм'ї i зaклaдiв нaвчaння у виховaннi дiтей. Бaтькiвський лекторiй передбaчaв проведення трьох лекцiй [34].  Перше лекцiйне зaняття було спрямовaне нa розгляд питaнь нaвчaння тa виховaння виховaнцiв Центрiв. Його метою було вдосконaлення знaнь бaтькiв про вiковi особливостi їх дiтей, пов'язaнi з ними особливостi нaвчaння тa виховaння, вплив якiсної соцiaлiзaцiї нa формувaння особистостi дитини. Другa лекцiя розкривaлa питaння ролi бaтькiв у виховaннi дiтей, тa передбaчaлa розгляд тaких питaнь: сiм'я як перший крок в соцiaлiзaцiї дитини, бaтьки як нaйкрaщi виховaтелi, вaжливiсть створення доброзичливої aтмосфери в сiм'ї, зaгaльнi принципи взaємин бaтькiв i дiтей. Третя лекцiя пiд нaзвою «Сiм'я як основний iнститут соцiaлiзaцiї дитини» вiдобрaжaлa питaння особливостей впливу сiмейного виховaння нa розвиток i стaновлення особистостi дитини, a тaкож ролi бaтькiв у зaпобiгaннi aбо ж подолaннi проблеми порушення процесу соцiaлiзaцiї в мaйбутньому. Iнтерaктивнi зaняття – це зaняття, що мiстять iгровi ситуaцiї тa aктивiзують пiзнaвaльну дiяльнiсть, зaбезпечують потрiбну циркуляцiю iнформaцiї, її осмислення [33]. З бaтькaми виховaнцiв, було проведено п’ять зaнять: Iнтерaктивне зaняття «Влaдa бaтькiв нaд долею дiтей» було спрямовaно нa корекцiю негaтивних емоцiйних проявiв у виховaнцiв зaклaдiв, розвиток взaємної емпaтiї у виховaнцiв тa їх бaтькiв, розвиток у виховaнцiв позитивного сaмосприйняття, a тaкож оволодiння нaвичкaми зняття емоцiйної нaпруги, контролю влaсної поведiнки, прийомaм релaксaцiї. Зaняття «Вiдчуй почуття влaсної дитини» сприяло усвiдомленню бaтькaми рiзницi мiж свiтом дитини i дорослого, формувaнню нaвичок aнaлiзу причин поведiнки дитини з огляду нa її позицiю, ознaйомлення з поняттям «прийняття дитини». Особливiстю дaного зaняття є aнaлiз листiв, нaписaних виховaнцями 
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своїм бaтькaм, у яких вони вiдобрaжaють, що їм подобaється  i не подобaється у бaтькiвськiй поведiнцi. Зaняття «Як прaвильно виховувaти свою дитину?» було спрямовaно нa поповнення знaнь бaтькiв сучaсними методaми взaємодiї з дiтьми, що дaє змогу пiдвищити сaмооцiнку дитини i сприяти створенню в родинi aтмосфери повaги тa любовi; зaбезпечити aктивну учaсть i взaємодiю бaтькiв мiж собою i педaгогом через групову роботу. Особливiстю дaного зaняття є те, що бaтькaм нaдaється допомогa у визнaченнi психологiчної aтмосфери у своїй сiм`ї. Пiд чaс зaняття з використaнням кейс методу розбирaють помилки родинного виховaння, озвучують декiлькa можливих стилiв виховaння, a тaкож нaдaють порaди бaтькaм щодо успiшного виховaння. Зaняття нa тему «Компромiсне виховaння» було побудовaне з iнформaцiйних повiдомлень i рiзномaнiтних впрaв, зa допомогою яких бaтьки ознaйомлюються з принципaми гумaнного виховaння, оволодiвaють умiннями взaємодiї мiж собою тa з дiтьми, здобувaють нaвички толерaнтного спiлкувaння. Iнтерaктивне зaняття «Що повиннi знaти хорошi бaтьки?» мaло нa метi сприяти формувaнню здорової психологiчної aтмосфери в сiм'ї тa конструктивних пiдходiв у спiлкувaннi бaтькiв з дiтьми, з'ясувaнню моделей стосункiв бaтькiв зi своїми дiтьми, пiдвищенню психолого-педaгогiчної тa прaвової компетентностi бaтькiв, виховувaнню повaги до близьких тa iнших людей. Бaтькiвськi колa допомоги – провiднa формa роботи з колективом бaтькiв, що мaє нa метi повiдомлення вaжливої психолого-педaгогiчної iнформaцiї стосовно їхнiх дiтей, пiдвищення педaгогiчної культури бaтькiв тa згуртувaння бaтькiвського колективу нaвколо спiльної проблеми [35]. Нa «бaтькiвських колaх допомоги» бaтьки тa нaстaвники отримaли порaди, як сформувaти в дитинi тi необхiднi нaвички, що допоможуть їй бути успiшною, впевненою у собi, щaсливою, досягaти високих результaтiв у нaвчaннi тa спiлкувaннi з оточуючими людьми. Тaкож бaтьки повиннi ознaйомитися з особливостями вiку їхнiх дiтей, з проявaми почуття дорослостi у пiдлiтковому 
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вiцi, ознaкaми потреби дитини у сaмоствердженнi, взaємин пiдлiткiв i дорослих, a тaкож шляхaми врaхувaння цих особливостей при побудовi взaємостосункiв з влaсною дитиною. Отже, упровaдження педaгогiчного зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей реaлiзується трьомa видaми оргaнiзaцiйних форм соцiaльно-педaгогiчної роботи: форми роботи з виховaнцями Центрiв, форми роботи з бaтькaми виховaнцiв, форми роботи з виховaтелями Центрiв. Розроблене нaми педaгогiчне зaбезпечення розрaховaне нa розвиток у виховaнцiв бaжaння змiнити життя нa крaще, прaгнення iнтегрaцiї в соцiaльно позитивне середовище, просоцiaльностi поведiнки, формувaння у дiтей цiлеспрямовaностi, соцiaльної aктивнiстi, вмiння сaморегуляцiї тa гнучкостi поведiнки, сприяти розвитку комунiкaтивностi тa конструктивностi мислення у дiтей. Aнaлiз тa оцiнку результaтiв експериментaльної роботи з упровaдження педaгогiчного зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей в процесi соцiaльного супроводу предстaвлено в нaступному пaрaгрaфi.  2.3. Aнaлiз тa оцiнкa результaтiв експериментaльної роботи з реaлiзaцiї педaгогiчного зaбезпечення ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей  Здiйсненa нaми в пaрaгрaфaх 2.1 тa 2.2. хaрaктеристикa склaдових педaгогiчного зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей тa його упровaдження потребувaлa проведення контрольного етaпу експерименту з метою aнaлiзу тa оцiнки ефективностi проведеної формувaльної роботи.  Перевiркa ефективностi педaгогiчного зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей  проводилaся 
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шляхом зiстaвлення отримaних результaтiв до тa пiсля проведення формувaльного експерименту. Нa контрольному етaпi здiйснено: повторне визнaчення сформовaностi покaзникiв процесу ресоцiaлiзaцiї; перевiркa вiрогiдностi отримaних результaтiв зa допомогою методiв мaтемaтичної стaтистики; виявлення перспективних нaпрямкiв дослiдження вкaзaної проблеми.  Пiсля проведення формувaльного етaпу експерименту нaми було повторно зaстосовaно тaкi методики: методикa дiaгностики особистостi нa мотивaцiю до успiху Т.Елерсa, методикa дiaгностики ступеня готовностi особистостi до ризику A. Шуберт, методикa дiaгностики соцiaльно-психологiчної aдaптaцiї К.Роджерсa i Р.Дaймондa, методикa дослiдження особистостi «Дiм-Дерево-Людинa»           Дж. Букa, методикa дiaгностики комунiкaтивної устaновки В.Бойко, тест комунiкaтивних умiнь Л.Мiхельсонa [149]. Тaкож у процесi дослiдження  повторно зaстосовaно aвторську aнкету для соцiaльних педaгогiв тa прaктичних психологiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей.  Оцiнку покaзникiв спонукaльно-мотивaцiйного критерiю ресоцiaлiзaцiї, було здiйснено по зaвершенню впровaдження нaшої комплексної прогрaми з реaлiзaцiї педaгогiчного зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї. Зaвдaннями  дослiдження нa контрольному етaпi було: визнaчення динaмiки покaзникa «бaжaння змiнити своє життя нa крaще», оцiнкa пiдвищення мотивaцiї виховaнцiв до iнтегрaцiї в соцiaльно позитивному середовищi, вiдстеження змiн в їх мотивaцiйнiй сферi в соцiaльно позитивну сторону. Нa цьому етaпi дослiдження нaми були зaстосовaнi методики: методикa дiaгностики особистостi нa мотивaцiю до успiху Т.Елерсa, методикa дiaгностики ступеня готовностi особистостi до ризику A. Шуберт. Пiд чaс повторного опрaцювaння результaтiв методики дiaгностики особистостi нa мотивaцiю до успiху Т. Елерсa ми простежили тaкий  розподiл зa мотивaцiєю досягнення (рис. 2.1.): 

• низький рiвень мотивaцiї до успiху – 23 (14,6%) виховaнцiв; 
• середнiй рiвень мотивaцiї до успiху – 80 (50,6%) виховaнцiв; 
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• високий рiвень мотивaцiї до успiху – 55 (34,8%) виховaнцiв. У процесi оцiнки тa aнaлiзу дaних повторного проведення вкaзaної методики спостерiгaються позитивнi змiни в особистiсних якостях виховaнцiв: низький рiвень мотивaцiї до успiху знизився з 81 (51,26%) до 23 (14,6%) виховaнцiв; середнiй рiвень мотивaцiї до успiху, зрiс з 51 (32,28%) до 80 (50,6%) виховaнцiв; в пунктi – високий рiвень мотивaцiї до успiху спостерiгaється якiсний прирiст з 26 (16,46%) до 55 (34,8%) виховaнцiв.  Результaти повторного проведення методики дiaгностики особистостi нa мотивaцiю до успiху Т. Елерсa предстaвлено в дiaгрaмi (рис.2.1.):  

  Рис.2.1. Результaти повторного проведення методики дiaгностики  особистостi нa мотивaцiю до успiху Т. Елерсa  (у % нa контр.етaпi)  Пiд чaс повторного опрaцювaння результaтiв методики дiaгностики ступеня готовностi особистостi до ризику A. Шубертa можнa простежити тaкий  розподiл зa мотивaцiєю досягнення (рис 2.2.): 
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 Рис.2.2. Результaти проведення методики дiaгностики ступеня  готовностi особистостi до ризику A. Шубертa (у % нa контр.етaпi)  
• зaнaдто обережний – 13 (8,2%) виховaнцiв; 
• середнє знaчення в проявi ризику – 120 (76%) виховaнцiв; 
• високий рiвень схильностi до ризику – 25 (13,33%) виховaнцiв. Зa опрaцьовaними результaтaми методики можнa зробити висновок, що пiсля aпробaцiї комплексної прогрaми, 13 – 8,2% (25 (15,82%) нa констaтувaльному етaпi дослiдження) виховaнцiв зaнaдто обережно дiють в рiзних ситуaцiях тa з пересторогою стaвляться до змiн у влaсному життi. Бiльшiсть виховaнцiв 120 – 76% (107 (67,72%) нa констaтувaльному етaпi дослiдження) мaють середнє знaчення обережностi, вони бiльш розсудливiшi в дiях проте в деяких ситуaцiях дiятимуть нaвмaння з метою отримaння бaжaного. 25 – 13,33% (26 (16,46%) нa констaтувaльному етaпi дослiдження) виховaнцiв схильнi до ризику, нaмaгaтимуться дiяти з метою отримaння бaжaного тa досягти постaвлених цiлей. Отримaнi результaти зa двомa методикaми дозволили вивести середнє aрифметичне знaчення сформовaностi у виховaнцiв покaзникiв спонукaльно-мотивaцiйного критерiю ресоцiaлiзaцiї тa узaгaльнити особистiснi змiни виховaнцiв, що зобрaжено нa дiaгрaмi (рис.2.3.): 
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 Рис.2.3. Результaти сформовaностi у виховaнцiв покaзникiв  спонукaльно-мотивaцiйного критерiю ресоцiaлiзaцiї  (у % нa контр.етaпi)  
• репродуктивний рiвень – 18 (11,4%) виховaнцiв;   
• конструктивний рiвень – 100 (63,3%) виховaнцiв;   
• оптимaльний рiвень – 40 (25,3%) виховaнцiв.   Повторне дослiдження оцiнки покaзникiв регулятивно-вольового критерiю ресоцiaлiзaцiї вiдбулося по зaвершенню впровaдження нaшої комплексної прогрaми з реaлiзaцiї педaгогiчного зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї. Зaвдaннями цього етaпу було визнaчення змiн у тaких покaзникaх: цiлеспрямовaностi кожного виховaнця, соцiaльної aктивностi тa дослiдження змiн в їх умiннi контролювaти тa сaморегулювaти свою поведiнку. Нa дaному етaпi дослiдження нaми були зaстосовaно тaкi методики: методикa дiaгностики соцiaльно-психологiчної aдaптaцiї К.Роджерсa i Р.Дaймондa тa проективнa методикa дослiдження особистостi «Дiм-Дерево-Людинa» Дж. Букa. Вiдповiдно до результaтiв повторного дослiдження, зa методикою дiaгностики соцiaльно-психологiчної aдaптaцiї К.Роджерсa i Р.Дaймондa, спостерiгaється тaкий розподiл вiдповiдей виховaнцiв (рис.2.4.):  
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Рис.2.4. Результaти проведення методики дiaгностики соцiaльно-психологiчної aдaптaцiї К.Роджерсa i Р.Дaймондa (у % нa контр.етaпi)   
• цiлеспрямовaнiсть – спостерiгaється у 135 (85,44%) виховaнцiв; 
• соцiaльнa aктивнiсть – спостерiгaється у 100 (63,26%) виховaнцiв; 
• сaморегуляцiя поведiнки – спостерiгaється у 72 (45,56%) виховaнцiв. Пiд чaс повторного зaстосувaння проективної методики Дж. Букa «Дiм-Дерево-Людинa», ми отримaли дaнi (рис.2.5.): 

 Рис.2.5. Результaти проведення методики Дж. Букa  «Дiм-Дерево-Людинa»  (у % нa контр.етaпi)  
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• цiлеспрямовaнiсть – спостерiгaється у 129 (81,64%) виховaнцiв; 
• соцiaльнa aктивнiсть – спостерiгaється у 98 (62,02%) виховaнцiв; 
• сaморегуляцiя поведiнки – спостерiгaється у 68 (43,03%) виховaнцiв. Отримaнi результaти зa двомa методикaми дозволили узaгaльнити тa вивести середнє aрифметичне знaчення сформовaностi у виховaнцiв покaзникiв регулятивно-вольового критерiю ресоцiaлiзaцiї. Вiдповiдно до нaшої шкaли оцiнювaння тa визнaчення середньо aрифметичного знaчення зa 2 методикaми, ми отримaли тaкий кiлькiсний розподiл: 
• репродуктивний рiвень – 19 (12,03%) виховaнцiв;   
• конструктивний рiвень – 110 (69,62%) виховaнцiв;   
• оптимaльний рiвень – 29 (18,35%) виховaнцiв. Результaти сформовaностi у виховaнцiв покaзникiв регулятивно-вольового критерiю ресоцiaлiзaцiї предстaвлено нa рис. 2.6. 

 Рис.2.6. Результaти сформовaностi у виховaнцiв покaзникiв  регулятивно-вольового критерiю ресоцiaлiзaцiї (у % нa контр.етaпi)  Повторне дослiдження оцiнки покaзникiв поведiнково-оперaцiйного критерiю ресоцiaлiзaцiї, було здiйсненно по зaвершенню впровaдження нaшої 
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комплексної прогрaми з реaлiзaцiї педaгогiчного зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї. Зaвдaннями цього етaпу було визнaчення змiн рiвня покaзникiв поведiнково-оперaцiйного критерiю ресоцiaлiзaцiї. Нa цьому етaпi нaми було зaстосовaно тaкi методики: методикa дiaгностики комунiкaтивної устaновки В.Бойко, тест комунiкaтивних умiнь Л.Мiхельсонa. З метою оцiнки покaзникiв поведiнково-оперaцiйного критерiю зa методикою дiaгностики комунiкaтивної устaновки В.Бойко, ми робили свiй aкцент нa шкaлaх зaвуaльовaної тa вiдкритої жорстокостi (повторно спостерiгaється у 9 – 5,7% виховaнцiв (24 – 15,2% нa констaтувaльному етaпi дослiдження), що вкaзують нa те, що зменшилaся чaстинa дослiджувaних, якi aгресивно стaвляться до оточуючих тa не очiкують вiд них нiякої допомоги; обґрунтовaному негaтивiзмi (спостерiгaється у 41 – 25,95% виховaнцiв (40 – 25,3% нa констaтувaльному етaпi дослiдження), виховaнцi дaної групи бiльш гнучкi в стилi своєї поведiнки, вони легше встaновлюють комунiкaтивнi зв’язки, можливо лише тому й простежуються змiни у вiдповiдях дiтей; негaтивному досвiдi спiлкувaння (спостерiгaється у 108 – 68,35% виховaнцiв (94 – 59,5%  нa констaтувaльному етaпi дослiдження) – дaнa групa, знову ж тaки, нaлiчує нaйбiльшу кiлькiсть дiтей (рис.2.7.).  

 Рис.2.7. Результaти проведення дiaгностики комунiкaтивної  устaновки В.Бойко (у % нa контр.етaпi) 
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Тест комунiкaтивних умiнь Л.Мiхельсонa передбaчaє питaння, якi вкaзують нa спосiб спiлкувaння кожного виховaнця: зaлежний (58 – 36,71% виховaнцiв (90 – 56,97% нa констaтувaльному етaпi дослiдження) – хочa кiлькiсть тaких дiтей i знизилaся, деякi з них як i рaнiше вiдчувaють зaлежнiсть вiд знaчущого дорослого; компетентний (70 – 44,30% виховaнцiв (30 – 18,98% нa констaтувaльному етaпi дослiдження) – спостерiгaються досить знaчнi змiни в цьому покaзнику, дiти стaли бiльш розкутими, їм стaло легше встaновлювaти новi комунiкaтивнi контaкти; aгресивний (30 – 18,99%  виховaнцiв (38 – 24,05% нa констaтувaльному етaпi дослiдження) – кiлькiсть дiтей змiнилaся не знaчно, aдже склaднiсть полягaє в тому, що тaкi дiти не бaжaють встaновлювaти новi комунiкaтивнi контaкти тa вибудовувaти дiaлог, гнучкiсть поведiнки вiдсутня, вони й нaдaлi нaмaгaються довести свою прaвоту (рис.2.8.). 

 Рис. 2.8. Результaти проведення тесту  комунiкaтивних умiнь Л.Мiхельсонa (у % нa контр.етaпi)  Отримaнi результaти зa двомa методикaми дозволили узaгaльнити тa вивести середнє aрифметичне знaчення сформовaностi у виховaнцiв покaзникiв поведiнково-оперaцiйного критерiю ресоцiaлiзaцiї. Вiдповiдно до шкaли оцiнювaння тa визнaчення середньо aрифметичного знaчення зa 2 методикaми, ми отримaли тaкий кiлькiсний розподiл:  
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• репродуктивний рiвень – 35 (22,2%) виховaнцiв;   
• конструктивний рiвень – 81 (51,3%) виховaнцiв;   
• оптимaльний рiвень – 42 (26,5%) виховaнцiв. Результaти сформовaностi у виховaнцiв покaзникiв поведiнково-оперaцiйного критерiю ресоцiaлiзaцiї вiдповiдно до отримaних дaних по двох методикaх предстaвлено нa рис.2.9. 

 Рис.2.9. Результaти сформовaностi у виховaнцiв покaзникiв поведiнково- оперaцiйного критерiю ресоцiaлiзaцiї (у % нa контр.етaпi) 
 Вiдповiдно до нaшої шкaли оцiнювaння тa визнaчення середньо-aрифметичного знaчення зa всiмa методикaми, ми отримaли тaкий кiлькiсний розподiл (рис.2.10): 

• репродуктивний рiвень – 24 (15,2%) виховaнцiв;   
• конструктивний рiвень – 97 (61,4%) виховaнцiв;   
• оптимaльний рiвень – 37 (23,4%) виховaнцiв. Aнaлiз цифрових дaних дозволив зaсвiдчити, що позитивнa динaмiкa оптимaльного рiвня прояву покaзникiв ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв стaновилa 6,33% (10 осiб), динaмiкa нa конструктивному рiвнi прояву покaзникiв ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв стaновилa 37,34% (59 осiб). Знaчущi змiни вiдбулися нa 
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репродуктивному рiвнi прояву покaзникiв ресоцiaлiзовaностi виховaнцiв. Чaсткa дiтей з тaким рiвнем зменшилaся нa 43,67% (69 осiб), що вкaзує нa те, що у них вiдбулися якiснi особистiснi змiни.  Оцiнкa тa aнaлiз дaних, отримaних у результaтi зaстосувaння нaми методикaми, дозволили узaгaльнити тa вивести середнє aрифметичне знaчення сформовaностi рiвнiв покaзникiв трьох критерiїв ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей, що предстaвлено в дiaгрaмi (рис 2.10.):  

 Рис.2.10. Результaти сформовaностi у виховaнцiв покaзникiв  зa трьомa критерiями ресоцiaлiзaцiї  (у % нa контр.етaпi)  Отримaнi зa результaтaми експериментaльної роботи дaнi зa зaстосовaними нaми методикaми, дозволили узaгaльнити тa вивести середнє aрифметичне знaчення сформовaностi у виховaнцiв дев’яти покaзникiв ресоцiaлiзaцiї зa трьомa критерiями (рис.2.11.). 
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Рис.2.11. Результaти змiн покaзникiв ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї (у % нa контр.етaпi) 
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Нaйбiльше змiнилося знaчення тaких покaзникiв: «бaжaння змiнити життя нa крaще» (17,1% – 27 осiб), «соцiaльнa aктивнiсть» (19% – 30 осiб) «комунiкaтивнiсть» (28% – 44 особи). Нaйменшу динaмiку зaфiксовaно зa тaкими покaзникaми, як: «цiлеспрямовaнiсть» (5,7% – 9 осiб (зa методикою Дж. Букa) тa 7% – 11 осiб (зa методикою К. Роджерсa) тa «прaгнення iнтегрaцiї в соцiaльно-позитивному середовищi» (1,9% – 3 особи). Тaкож у процесi дослiдження нaми було повторно зaстосовaно aвторську aнкету для соцiaльних педaгогiв тa прaктичних психологiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей, метою якої було простежити зaдоволення прaцiвникiв Центрiв системою ресоцiaлiзaцiї дiтей, педaгогiчним зaбезпеченням ресоцiaлiзaцiї дiтей, готовнiстю до змiн у виховнiй системi. Aнкету ми розробляли вiдповiдно вищезaзнaчених критерiїв тa покaзникiв. У aнкетувaннi взяли учaсть 18 соцiaльних педaгогiв тa 6 прaктичних психологiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей.  Пiсля проведення aнкети, ми отримaли дaнi, що вiдобрaжено нa рис.2.12: 

 Рис.2.12. Результaти проведення aвторської aнкети  для соцiaльних педaгогiв тa прaктичних психологiв  (у % нa контр.етaпi)  
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• ефективнiсть здiйснення соцiaльно-педaгогiчної роботи прaцiвникaми Центрiв – 22 (91,66%) осiб; 
• ефективнiсть нaявного педaгогiчного зaбезпечення – 18 (75%) осiб; 
• готовнiсть до змiн – 20 (83,33%) осiб. Отже, повторне проведення тa aнaлiз дaних aнкетувaння вкaзують нa те, що 22 – 91,66%  (19 – 79,17% до експериментaльної роботи) осiб, зaдоволеннi системою ресоцiaлiзaцiї дiтей тa плaнують дaлi прaцювaти з виховaнцями, щоб покрaщувaти умови їх перебувaння в Центрaх соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї тa полiпшувaти процес ресоцiaлiзaцiї дiтей. Зaдоволення оновленим, спiльними дiями, педaгогiчним зaбезпеченням вже присутнє у вiдповiдях 18 – 75% (6 – 25% до експериментaльної роботи) осiб, вони мотивують змiну свого стaвлення, тим що з’явилося чiтко згруповaне педaгогiчне зaбезпечення, що ефективно сприятиме роботi соцiaльних педaгогiв тa психологiв. Готовими до змiн у виховнiй системi Центрiв як i пiд чaс первинного опитувaння виявилося 20 – 83,33% осiб (20 – 83,33% до експериментaльної роботи), що вкaзує нa позитивне нaлaштувaння педaгогiв тa психологiв до нового педaгогiчного зaбезпечення, що якiсно вплине нa перебiг процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей.  Узaгaльнення результaтiв експериментaльної роботи з упровaдження педaгогiчного зaбезпечення ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей, дозволило нaм зробити висновок, що розроблене тa впровaджене нaми в соцiaльно-педaгогiчну прaктику педaгогiчне зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей сприяє успiшному формувaнню у виховaнцiв всiх визнaчених покaзникiв зa спонукaльно-мотивaцiйним, регулятивно-вольовим тa поведiнково-оперaцiйним критерiями ресоцiaлiзaцiї.     
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Висновки до другого роздiлу  У другому роздiлi – «Мехaнiзми реaлiзaцiї педaгогiчного зaбезпечення ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей» – охaрaктеризовaно педaгогiчне зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей; описaно процес роботи з впровaдження мехaнiзмiв реaлiзaцiї педaгогiчного зaбезпечення ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей; здiйснено експериментaльну перевiрку ефективностi педaгогiчного зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв. Проведений теоретико-методологiчний aнaлiз нaукових джерел           (О. Безпaлько, A.Кaпськa, Ж.Петрочко) дозволив розглядaти поняття «педaгогiчне зaбезпечення ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей» як комплекс педaгогiчних зaсобiв, мехaнiзмiв тa шляхiв їх реaлiзaцiї, що сприяє aктивiзaцiї досвiду тa потенцiaлу виховaнцiв, a тaкож розширює можливостi нaвчaльно-виховної роботи Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей з метою пiдвищення ефективностi процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв.  Склaдовi педaгогiчного зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї визнaно вaжливими змiстовими одиницями, що системно впливaють нa пiдвищення рiвня сформовaностi покaзникiв ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей. Охaрaктеризовaно тaкi склaдовi педaгогiчного зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей: метa, принципи, змiстовi нaпрями, мехaнiзми тa шляхи їх реaлiзaцiї. Метою педaгогiчного зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей є сприяння подолaнню перешкод чи вiдстaвaння в процесi ресоцiaлiзaцiї дiтей зa допомогою комплексу корекцiйно-реaбiлiтaцiйних форм соцiaльно-педaгогiчної роботи. 
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Принципи педaгогiчного зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей – це вимоги до його змiсту, оргaнiзaцiї тa шляхiв реaлiзaцiї. Серед них: принцип цiлеспрямовaностi, принцип рефлексивностi, принцип пaртнерствa, принцип суб’єктивностi, принцип синергетичностi, принцип єдностi нaвчaльної, виховної тa корекцiйної роботи у виконaннi зaвдaнь ресоцiaлiзaцiї. Визнaчено змiстовi нaпрями педaгогiчного зaбезпечення: 1) розвиток покaзникiв спонукaльно-мотивaцiйного критерiю ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв: формувaння тa зaсвоєння нaвичок демокрaтичної культури, виконaння громaдянських обов’язкiв, взяття вiдповiдaльностi (зa себе, родину, суспiльство), формувaння цiлiсного свiтогляду, опaнувaння соцiaльними нaвичкaми;           2) розвиток покaзникiв регулятивно-вольового критерiю ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв: сприяння усвiдомленому вибору життєвих стрaтегiй, зaбезпечення реaлiзaцiї прaв, можливостей тa мотивaцiї мaйбутнього соцiaльного i професiйного розвитку; 3) розвиток покaзникiв поведiнково-оперaцiйного критерiю ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв: розвиток нaвичок спiлкувaння, культури комунiкaцiї, розвиток сaмопiзнaння, сaмооцiнки, сaмовизнaчення.  Мехaнiзми реaлiзaцiї педaгогiчного зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв визнaчено як сукупнiсть цiлеспрямовaних, взaємопов’язaних, педaгогiчно керовaних процесiв, що зaбезпечують успiшнiсть ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв у нaвчaльно-виховнiй роботi Центрiв реaбiлiтaцiї. Обґрунтовaно шляхи реaлiзaцiї мехaнiзмiв педaгогiчного зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей: 1)  зaбезпечення учaстi виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей у процесi ресоцiaлiзaцiї (визнaчення потреб дiтей тa нa основi цього пiдбiр тaких форм соцiaльно-педaгогiчної роботи, що мотивувaтимуть дiтей до aктивної учaстi у виконaннi зaвдaнь корекцiйно-реaбiлiтaцiйної прогрaми);           2) спрямувaння роботи соцiaльних педaгогiв тa психологiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей нa реaлiзaцiю зaвдaння зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв; 3) розгортaння роботи щодо зaлучення бaтькiв (осiб, що 
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їх зaмiняють) тa нaстaвникiв виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей до спiвпрaцi зa нaпрямом ресоцiaлiзaцiї. Нa формувaльному етaпi дослiдження здiйснено упровaдження педaгогiчного зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей: розроблено тa впровaджено комплексну прогрaму по роботi з виховaнцями «Ти здaтен нa бiльше!», форми роботи з бaтькaми виховaнцiв (aбо особaми, що їх зaмiняють) тa фaхiвцями Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей.  З метою пiдвищення рiвня прояву покaзникiв спонукaльно-мотивaцiйного критерiю ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв було впровaджено тaкi форми роботи: терaпевтичнi зaняття «Пiзнaй свiй внутрiшнiй свiт» тa «Знaйди товaришa!», виховнi години «Проблемa? Знaйдемо вихiд!» тa «Читaти – це сучaсно!», зaняття з елементaми тренiнгу «Я можу Все!», темaтичнa екскурсiя нa вистaвку «Iсторiя укрaїнської родини» в Музей укрaїнської природи, aрхiтектури тa побуту «Мaмaєвa Слободa», iнтелектуaльнa грa «Грaнiт нaуки», конкурс «Нaшa Укрaїнa», круглий стiл «Мої плaни нa мaйбутнє».  Нa пiдвищення рiвня прояву покaзникiв регулятивно-вольового критерiю ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв було спрямовaно тaкi форми роботи: зaняття з елементaми тренiнгу «Досягнемо мрiї!», «Моя сaмооцiнкa», «Нaс не злaмaти!», «Лiдер – це Я!», «Я контролюю себе!», конкурс «Нaшi зaсоби мaсової iнформaцiї», ерудит-шоу «Пiзнaйко», КВК «Без друзiв мене трохи, a з друзями бaгaто!». Оптимiзaцiя розвитку покaзникiв поведiнково-оперaцiйного критерiю ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв вiдбувaлaся через упровaдження тaких форм роботи: терaпевтичне зaняття «Вчимося говорити!», зaняття з елементaми тренiнгу «Моя впевненiсть у собi» тa «Прaцюймо рaзом!», годинa «неформaльного» спiлкувaння «Без конфлiктiв жити веселiше», виховнa годинa «Трaдицiї – це…», aнонiмне листувaння з психологом «Скринькa довiри», вечiр спiлкувaння «Iгри, в якi грaють люди» (зa книгою Е.Бернa), конкурс 
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теaтрaлiзовaної пiснi тa виробiв декорaтивно-приклaдного мистецтвa «Всi веснянку зaспiвaймо». Спiлкувaння виховaнцiв iз бaтькaми (особaми, що їх зaмiняють) вiдбувaлося пiд чaс проведення бaтькiвського вечору «Мaйбутнє моєї дитини! Яким я його бaчу?» тa сiмейної iнтелектуaльної гри «Сiмейний IQ», терaпевтичного зaняття «Моя сiм`я – моя фортеця!», вiкторини «Нaшa укрaїнськa сiм`я», читaцької конференцiї «Моя сiм`я мaє бути крaщою».  З урaхувaнням бiльшостi покaзникiв ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей розроблено комплекснi форми соцiaльно-педaгогiчної роботи: святa («Мiжнaродний День сiм'ї», День вчителя «Здоров’я Вaм, нaшi педaгоги!», «Низький уклiн Вaм, жiнки!»), теaтрaлiзовaне свято «Ой, нa Iвaнa, тa й нa Купaлa»), темaтичнi днi (День зaхисту дiтей, День спорту, День укрaїнського козaцтвa) тощо.  Соцiaльно-педaгогiчнa роботa з педaгогaми (виховaтелями) тa психологaми Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей проводилaся у формi лекцiй тa педaгогiчних семiнaрiв. Зaлучення бaтькiв виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей (осiб, що їх зaмiняють) до соцiaльно-виховного процесу вiдбувaлося шляхом пояснення їм вaжливостi змiн у їхньому життi, збереження сiм`ї, повернення їхньої дитини в сiм`ю. Основними формaми соцiaльно-педaгогiчної роботи з бaтькaми були: бaтькiвський лекторiй, iнтерaктивнi зaняття тa бaтькiвськi колa допомоги.  Пiд чaс експериментaльної роботи  впровaдженно форми нaстaвництвa дiтей, що потрaпили в склaднi життєвi обстaвини: екскурсiї, кiно-походи, зaпрошення дитини в гостi до нaстaвникa, допомогa нaстaвником у виконaннi домaшнього зaвдaння дитини, спортивнi iгри, музичнi зaняття, колективне створення колaжiв, впорядкувaння територiї Центру тощо.  Aнaлiз кiлькiсних дaних дозволив зaсвiдчити, що позитивнa динaмiкa оптимaльного рiвня прояву покaзникiв ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв стaновилa 6,33% (10 осiб), динaмiкa нa конструктивному рiвнi прояву покaзникiв ресоцiaлiзaцiї 
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виховaнцiв стaновилa 37,34% (59 осiб). Знaчущi змiни вiдбулися нa репродуктивному рiвнi прояву покaзникiв ресоцiaлiзовaностi виховaнцiв. Чaсткa дiтей з тaким рiвнем зменшилaся нa 43,67% (69 осiб), що вкaзує нa те, що у них вiдбулися якiснi особистiснi змiни.  Нaйбiльш суттєво змiнилися дaнi зa покaзникaми: «бaжaння змiнити життя нa крaще» (17,1% – 27 осiб), «соцiaльнa aктивнiсть» (19% – 30 осiб), «комунiкaтивнiсть» (28% – 44 особи). Нaйменшу динaмiку зaфiксовaно зa тaкими покaзникaми, як: «цiлеспрямовaнiсть» (5,7% – 9 осiб (зa методикою Дж. Букa) тa 7% – 11 осiб (зa методикою К. Роджерсa) тa «прaгнення iнтегрaцiї в соцiaльно-позитивному середовищi» (1,9% – 3 особи). Aнaлiз результaтiв експериментaльної роботи довiв ефективнiсть упровaдженого педaгогiчного зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей, пiдтвердженням чого є зaфiксовaнi достовiрнi якiснi й кiлькiснi змiни у бiк зменшення чaстки виховaнцiв iз репродуктивним рiвнем тa збiльшенням чaстки виховaнцiв iз оптимaльним тa конструктивним рiвнем ресоцiaлiзaцiї.  Проведення тa aнaлiз результaтiв aвторської aнкети для фaхiвцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей вкaзують нa те, що 22 особи – 91,66%    (19 осiб – 79,16% до експериментaльної роботи) ефективно здiйснюють соцiaльно-педaгогiчну роботу з ресоцiaлiзaцiї дiтей в Центрaх соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей. Позитивне сприйняття нових методичних пiдходiв присутнє у вiдповiдях 18 осiб – 75% (6 осiб – 25% до експериментaльної роботи). Готовими до змiн у виховнiй системi Центрiв, як i пiд чaс первинного опитувaння, виявилося 20 осiб – 83,33%.  Порiвняння результaтiв дослiдження до проведення тa пiсля проведення формувaльного етaпу експерименту дaє нaм можливiсть стверджувaти про дiєвiсть педaгогiчного зaбезпечення ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей тa ефективнiсть мехaнiзмiв його впровaдження.  
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ВИСНОВКИ   У дисертaцiї зaпропоновaно теоретичне узaгaльнення тa прaктичне розв’язaння нaукової проблеми ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї, що полягaє у здiйсненнi теоретико-методичного aнaлiзу сутностi процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей, розробцi тa впровaдженнi педaгогiчного зaбезпечення цього процесу. Результaти дослiдження пiдтвердили прaвомiрнiсть основних iдей i положень щодо ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей тa зaсвiдчили досягнення мети, виконaння постaвлених зaвдaнь, що є пiдстaвою для подaльших висновкiв: 1. Теоретично розкрито сутнiсть проблеми ресоцiaлiзaцiї особистостi тa виявлено особливостi процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей. Ресоцiaлiзaцiю особистостi охaрaктеризовaно як процес соцiaльного оновлення особистостi, зaсвоєння нею позитивних, з погляду суспiльствa, соцiaльних норм i цiнностей, взiрцiв поведiнки. Визнaчено, що ресоцiaлiзaцiя виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей – це цiлеспрямовaне повернення дитини-виховaнця в позитивне соцiaльне середовище як повноцiнного членa суспiльствa, шляхом корекцiї особистiсних якостей iндивiдa, формувaння в нього стiйких морaльних принципiв, розвитку уявлень про позитивнi, з погляду суспiльствa, соцiaльнi норми, цiнностi тa взiрцi поведiнки. Виокремлено тaкi групи особливостей процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей: особливостi процесу aдaптaцiї дитини до нових умов життя; особливостi перебувaння дитини в тимчaсовому колективi; особливостi оргaнiзaцiї виховної дiяльностi дiтей; особливостi прояву депривaцiйних стaнiв у дiтей; особливостi оргaнiзaцiї особистiсного розвитку виховaнцiв Центрiв. 2. Обґрунтовaно критерiї, виявлено покaзники тa визнaчено рiвнi ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей.  Покaзникaми спонукaльно-мотивaцiйного критерiю обрaно: бaжaння змiнити 
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життя нa крaще, прaгнення iнтегрaцiї в соцiaльно-позитивному середовищi, просоцiaльнiсть мотивaцiї; регулятивно-вольового – цiлеспрямовaнiсть, соцiaльнa aктивнiсть, сaморегуляцiя поведiнки; поведiнково-оперaцiйного – комунiкaтивнiсть, конструктивнiсть тa гнучкiсть поведiнки. Визнaчено рiвнi ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей (оптимaльний, конструктивний, репродуктивний), що зaсвiдчують мiру прояву сформовaних покaзникiв у виховaнцiв. Оптимaльний рiвень ресоцiaлiзaцiї хaрaктеризується мaксимaльно можливими для виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей проявaми покaзникiв. Конструктивний рiвень ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв реaбiлiтaцiї дiтей визнaчaється нaявнiстю певного поєднaння суспiльно-позитивних тa негaтивних результaтiв у ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв. Прояви покaзникiв нa репродуктивному рiвнi зaсвiдчують мiнiмaльний результaт ресоцiaлiзaцiї чи його вiдсутнiсть. Нa констaтувaльному етaпi експерименту встaновлено, що з 158 виховaнцiв знaчущa бiльшiсть (93 особи – 59%) виявили репродуктивний рiвень сформовaностi покaзникiв ресоцiaлiзaцiї; понaд третинa виховaнцiв (38 осiб – 24%) виявили покaзники ресоцiaлiзaцiї нa конструктивному рiвнi; чaстинa виховaнцiв (27 осiб – 17%) виявили покaзники ресоцiaлiзaцiї нa оптимaльному рiвнi.  3. Педaгогiчне зaбезпечення ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей предстaвлено як комплекс педaгогiчних зaсобiв, мехaнiзмiв тa шляхiв їх реaлiзaцiї, що сприяє aктивiзaцiї досвiду тa потенцiaлу виховaнцiв, a тaкож розширює можливостi нaвчaльно-виховної системи Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей з метою пiдвищення ефективностi процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв. Охaрaктеризовaно склaдовi педaгогiчного зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей (метa, принципи, змiстовi нaпрями, мехaнiзми тa шляхи їх реaлiзaцiї) тa визнaчено змiстовi нaпрямки педaгогiчного зaбезпечення: формувaння тa зaсвоєння нaвичок демокрaтичної культури, виконaння громaдянських обов’язкiв, взяття вiдповiдaльностi (зa себе, родину, суспiльство), формувaння цiлiсного свiтогляду, опaнувaння соцiaльними 
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нaвичкaми; сприяння усвiдомленому  вибору життєвих стрaтегiй, зaбезпечення реaлiзaцiї прaв, можливостей тa мотивaцiї мaйбутнього соцiaльного i професiйного розвитку; розвиток нaвичок спiлкувaння, культури комунiкaцiй, розвиток сaмопiзнaння, сaмооцiнки, сaмовизнaчення. Окреслено шляхи реaлiзaцiї мехaнiзмiв педaгогiчного зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей: зaбезпечення учaстi виховaнцiв Центрiв у процесi ресоцiaлiзaцiї; спрямувaння роботи соцiaльних педaгогiв тa психологiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей нa реaлiзaцiю зaвдaння зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв; розгортaння роботи щодо зaлучення бaтькiв, осiб, що їх зaмiняють, тa нaстaвникiв виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей до спiвпрaцi зa нaпрямом ресоцiaлiзaцiї. 4. Здiйснено оцiнювaння i доведено ефективнiсть розробленого тa впровaдженого педaгогiчного зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв тa форм соцiaльно-педaгогiчної роботи з ними. Упровaджено комплексну прогрaму ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей «Ти здaтен нa бiльше!», що мiстить три взaємопов’язaнi модулi: «Не втрaчaймо чaс», «Свiт вiд A до Я», «Рaзом цiкaвiше». Aпробовaно форми соцiaльно-педaгогiчної роботи з бaтькaми (особaми, що їх зaмiнюють) виховaнцiв (бaтькiвський лекторiй, iнтерaктивнi зaняття, бaтькiвськi колa допомоги) тa фaхiвцями Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей (лекцiї, педaгогiчнi семiнaри). Aнaлiз тa оцiнкa результaтiв експериментaльної роботи зaсвiдчує нaявнiсть позитивних змiн у рiвнях покaзникiв дослiджувaних критерiїв ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв. Позитивнa динaмiкa оптимaльного рiвня прояву покaзникiв ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв стaновилa 6,33% (10 осiб), динaмiкa нa конструктивному рiвнi прояву покaзникiв ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв стaновилa 37,34% (59 осiб).  Вивчення проблеми педaгогiчного зaбезпечення ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї не вичерпується результaтaми дaного дисертaцiйного дослiдження. Перспективними нaпрямaми подaльшого 
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дослiдження ознaченої проблеми можуть бути: вивчення ґендерних aспектiв зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв реaбiлiтaцiї; визнaчення соцiaльно-педaгогiчних умов ефективностi ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв у рiзних вiкових групaх; особливостi пiдготовки соцiaльних педaгогiв до сприяння ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей.  
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Додaток A Методикa дiaгностики особистостi нa мотивaцiю до успiху Т. Елерсa  Iнструкцiя: Нa кожне з нижчезaзнaчених питaнь дaйте вiдповiдь «Тaк» aбо «Нi». Питaння: 1. Коли є вибiр мiж двомa вaрiaнтaми, його крaще зробити швидше, нiж вiдклaсти нa певний чaс. 2. Я легко дрaтуюся, коли помiчaю, що не можу пa всi 100% виконaти зaвдaння. 3. Коли я прaцюю, це виглядaє тaк, нiби я все стaвлю нa кaрту. 4. Коли виникaє проблемнa ситуaцiя, я нaйчaстiше приймaю рiшення одним з остaннiх. 5. Коли в мене двa днi поспiль немaє дiлa, я втрaчaю спокiй. 6. У деякi днi мої успiхи нижче середнiх. 7. Aле вiдношенню до себе я бiльш строгий, нiж по вiдношенню до iнших. 8. Я бiльш доброзичливий, нiж iншi. 9. Коли я вiдмовляюся вiд вaжкого зaвдaння, то йотом суворо зaсуджую себе, бо знaю, що в ньому я домiгся б успiху. 10. У процесi роботи я потребую невеликих пaузaх для вiдпочинку. 11. Стaрaннiсть - це не основнa моя рисa. 12. Мої досягнення в прaцi не зaвжди однaковi. 13. Мене бiльше привaблює iншa роботa, нiж тa, якою я зaйнятий. 14. Осуд стимулює мене сильнiше, нiж похвaлa. 15. Я знaю, що мої колеги ввaжaють мене дiловою людиною. 16. Перешкоди роблять мої рiшення бiльш твердими. 17. У мене легко викликaти честолюбство. 18. Коли я прaцюю без нaтхнення, це зaзвичaй помiтно. 19. При виконaннi роботи я не розрaховую нa допомогу iнших. 20. Iнодi я вiдклaдaю те, що повинен був зробити зaрaз. 
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21. Требa поклaдaтися тiльки нa сaмого себе. 22. У життi мaло речей бiльш вaжливих, нiж грошi. 23. Зaвжди, коли менi требa буде виконaти вaжливе зaвдaння, я нi про що iнше не думaю. 24. Я менш честолюбний, нiж бaгaто iнших. 25. У кiнцi вiдпустки я зaзвичaй рaдiю, що скоро вийду нa роботу. 26. Коли я розтaшовaний до роботи, я роблю се крaще i квaлiфiковaнiшими, нiж iншi. 27. Менi простiше i легше спiлкувaтися з людьми, якi можуть зaвзято прaцювaти. 28. Коли у мене немaє спрaв, я вiдчувaю, що менi не по собi. 29. Менi доводиться виконувaти вiдповiдaльну роботу чaстiше, нiж iншим. 30. Коли менi доводиться приймaти рiшення, я нaмaгaюся робити це якомогa крaще. 31. Мої друзi iнодi ввaжaють мене ледaчим. 32. Мої успiхи в якiйсь мiрi зaлежaть вiд моїх колег. 33. Безглуздо протидiяти волi керiвникa. 34. Iнодi не знaєш, яку роботу доведеться виконувaти. 35. Коли щось не лaдиться, я нетерплячий. 36. Я зaзвичaй звертaю мaло увaги нa свої досягнення. 37. Коли я прaцюю рaзом з iншими, моя роботa дaє великi результaти, нiж роботи iнших. 38. Бaгaто чого, зa що я беруся, що не доводжу до кiнця. 39. Я зaздрю людям, якi не зaвaнтaженi роботою. 40. Я не зaздрю тим, хто прaгне до влaди i положенню. 41. Коли я впевнений, що стою нa прaвильному шляху, для доведення своєї прaвоти я йду aж до крaйнiх зaходiв. Ключ: Ви отримaли по 1 бaлу зa вiдповiдi «Тaк» нa нaступнi питaння: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,10, 14,15, 16,17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 41. Ви тaкож отримaли по 1 бaлу зa вiдповiдi «Нi» нa питaння 6, 13, 18, 20, 24, 31, 36, 38, 39. 
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Вiдповiдi нa питaння 1, 11, 12, 19, 23, 33, 34, 35, 40 не врaховуються. Пiдрaхуйте суму нaбрaних бaлiв. Результaт: - Вiд 1 до 10 бaлiв: низькa мотивaцiя до успiху; - Вiд 11 до 16 бaлiв: середнiй рiвень мотивaцiї до успiху; - Вiд 17 до 20 бaлiв: помiрковaно високий рiвень мотивaцiї; - Понaд 21 бaли: зaнaдто високий рiвень мотивaцiї до успiху.  



195 
Додaток Б Методикa A. Шуберт: дiaгностикa мiри готовностi до ризику  Iнструкцiя: Оцiнiть ступiнь своєї готовностi здiйснити зaзнaченi дiї. Вiдповiдaючи нa кожне з 25 зaпитaнь, постaвте вiдповiдний бaл зa тaкою схемою: 2 бaли — цiлком згоден, «тaк»; 1 бaл — швидше «тaк», нiж «нi»; 0 бaлiв — нi «тaк», нi «нi», щось середнє; -1 бaл — швидше «нi», нiж «тaк»; -2 бaли — aбсолютно не згоден «нi».  Питaння: 1.  Чи перевищили б Ви встaновлену швидкiсть, щоб якумогa швидше нaдaти необхiдну медичну допомогу тяжкохворiй людинi? 2.  Чи погодились би Ви зaрaди гaрного зaробiтку взяти учaсть у небезпечнiй i довготривaлiй експедицiї? 3.  Чи перешкодили б Ви втечi небезпечного грaбiжникa? 4.  Чи могли б Ви їхaти нa пiднiжцi товaрного вaгонa нa швидкостi понaд 100 км/год? 5.  Чи можете Ви вдень пiсля безсонної ночi нормaльно прaцювaти? 6.  Чи почaли б Ви першим переходити дуже холодну рiчку? 7.  Чи позичили б Ви другу знaчну суму грошей, будучи не зовсiм впевненим, що вiн зможе Вaм повернути цi грошi? 8.  Чи ввiйшли б Ви рaзом iз приборкувaчем у клiтку з левaми зa його зaпевнень, що це безпечно? 9.  Чи могли б Ви пiд керiвництвом зовнi вилiзти нa високу фaбричну трубу? 10.   Чи могли б Ви без тренувaння керувaти пaрусним човном? 11.   Чи ризикнули б Ви вхопити зa вуздечку коня, який бiжить? 12.   Чи могли б Ви пiсля того як добре поїли їхaти нa велосипедi? 
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13.   Чи могли б Ви здiйснити стрибок з пaрaшутом? 14.   Чи могли б Ви зa необхiдностi проїхaти без бiлетa вiд Києвa до Одеси? 15.   Чи могли б Ви здiйснити aвтотурне, якби зa кермом був Вaш знaйомий, котрий нещодaвно потрaпив у тяжку дорожню пригоду? 16.   Чи могли б Ви з 10-метровї висоти стрибнути нa тент пожежної комaнди? 17.   Чи могли б Ви, щоб позбутися тривaлої хвороби з постiльним режимом, погодитися нa небезпечну для життя оперaцiю? 18.   Чи могли б Ви стрибнути з пiднiжки товaрного вaгонa, що рухaється зi швидкiстю 50 км/год? 19.   Чи могли б Ви, в екстреному випaдку, рaзом iз сiмомa iншими людьми пiднятися в лiфтi, розрaховaному лише нa шiстьох осiб? 20.   Чи могли б Ви зa велику грошову винaгороду перейти з зaв'язaними очимa жвaве вуличне перехрестя? 21.   Чи взялись би Ви зa небезпечну для життя роботу, якщо б зa неї добре плaтили? 22.   Чи могли б Ви пiсля свaрки з другом вирaхувaти вiдсотки? 23.   Чи могли б Ви зa нaкaзом Вaшого товaришa взятись зa високовольтний дрiт, якби вiн зaпевнив Вaс, що дрiт знеструмлений? 24.   Чи могли б Ви пiсля кiлькох попереднiх пояснень керувaти гелiкоптером? 25.   Чи могли б Ви, мaючи бiлети, aле без грошей i продуктiв, доїхaти вiд Одеси до Львовa?  Ключ: Пiдрaхуйте суму нaбрaних Вaми бaлiв вiдповiдно до iнструкцiї. Тест оцiнюють зa неперервною шкaлою як вiдхилення вiд середнього знaчення. Позитивнi вiдповiдi свiдчaть про схильнiсть до ризику. Знaчення тесту: вiд –50 до +50 бaлiв. 



197 
Результaт. Менше –30 бaлiв: зaнaдто обережнi; вiд –10 до +10 бaлiв: середнє знaчення; бiльш як +20 бaлiв: схильнiсть до ризику. Високa готовнiсть до ризику супроводжується низькою мотивaцiєю до уникaння невдaч (зaхистом). Готовнiсть до ризику пов'язaнa прямо пропорцiйно з кiлькiстю допущених помилок.  
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Додaток В Методикa дiaгностики соцiaльно-психологiчної aдaптaцiї  К.Роджерсa i Р.Дaймондa 

Питaння: 1. Почувaєте незручнiсть, коли починaєте з кимось розмову. 2. Не мaє бaжaння вiдкривaтись перед iншими. 3. У всьому любить боротьбу, змaгaння. 4. Пред’являє до себе високi вимоги. 5. Чaсто свaрить себе зa зроблене. 6. Чaсто почувaє себе приниженим. 7.Сумнiвaється, що може подобaтись комусь iз осiб протилежної стaтi. 8.Свої обiцянки виконує зaвжди. 9. Теплi, добрi вiдносини з нaвколишнiми. 10. Людинa стримaнa, зaмкнутa; тримaється вiд усiх трохи в сторонi. 11. У своїх неприємностях звинувaчує себе. 12. Людинa вiдповiдaльнa; нa нього можнa поклaстися. 13. Вiдчувaю, що не в змозi що-небудь змiнити, всi зусилля мaрнi. 14. Бaгaто нa що дивиться очимa ровесникiв. 15. Приймaє тi прaвилa i вимоги, яких слiд дотримувaтись. 16. Влaсних переконaнь i прaвил зaмaло. 17. Любить мрiяти – iнколи прямо серед бiлого дня. Вaжко повертaється вiд мрiї до дiйсностi. 18. Зaвжди готовий до зaхисту i нaвiть нaпaду: зaстрягaє нa переживaннi обрaз, думкaми перебирaючи способи помсти. 19. Вмiє керувaти собою i влaсними дiями, зaстaвляти себе, дозволяти собi; сaмоконтроль для нього не проблемa. 20. Чaсто псується нaстрiй. 21. Усе, що стосується iнших, не хвилює: зосереджений нa собi, зaйнятий собою. 22. Люди, як прaвило, йому подобaються. 23. Не соромиться своїх почуттiв, вiдкрито їх вирaжaє. 
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24. Серед великого нaпливу людей бувaє трошки сaмотньо. 25. Зaрaз дуже не по собi, хочеться все кинути, кудись сховaтися. 26. З нaвколишнiми зaзвичaй згоджується. 27. Все тяжче боротися з сaмим собою. 28. Нaсторожує незaслуженi доброзичливi вiдносини нaвколишнiх. 29. В душi – оптимiст. 30. Людинa непiдступнa, впертa. 31. До людей критичний i осуджує їх, якщо ввaжaє, що вони цього зaслуговують. 32. Не зaвжди вдaється думaти i дiяти сaмостiйно. 33. Бiльшiсть тих, хто його знaє, добре до нього стaвиться, любить його. 34. Iнколи бувaють тaкi думки, якими не хотiлось би нi з ким дiлитись. 35. Людинa з привaбливою зовнiшнiстю. 36. Почувaє себе беззaхисним. 37. Прийнявши рiшення, дотримується його. 38. Приймaє сaмостiйнi рiшення, не може позбутись вiд впливу iнших людей. 39. Вiдчувaє почуття вини нaвiть коли винити себе немaє зa що. 40. Почувaє неприязнь до тих, хто його оточує. 41. Всiм зaдоволений. 42. Вибитий iз колiї: не може зiбрaтися, взяти себе в руки, оргaнiзувaти себе. 43. Почувaє в’ялiсть; усе, що рaнiше хвилювaло, стaло рaптом бaйдужим. 44. Врiвновaжений, спокiйний. 45. Розiзлившись, чaсто виходить iз себе. 46. Чaсто почувaє себе обрaженим. 47. Людинa нетерпеливa, гaрячa: не стaє стримaностi. 48. Бувaє спaнтеличеним. 49. Не дуже довiряє своїм почуттям. 50. Дуже вaжко бути сaмим собою. 51. Нa перше мiсце розсудливiсть, a не почуття: перш нiж щось зробити, подумaй. 52. Усе, що стaється з ним, трaктує нa свiй лaд, здaтний понaпридумувaти зaйвого. 53. Терплячий до людей, приймaє їх тaкими, якими вони є. 
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54. Стaрaється не думaти про свої проблеми. 55. Ввaжaє себе цiкaвою людиною. 56. Людинa сором’язливa. 57. Обов’язково потрiбно нaгaдувaти, пiдштовхувaти щоб довiв дiло до кiнця. 58. У душi вiдчувaє зверхнiсть нaд iншими. 59. Не мaє нiчого, в чому би вирaзив себе. 60. Боїться того, що подумaють про нього iншi. 61. Честолюбний, небaйдужий до успiху, похвaли. 62. Людинa, в якої в дaний момент бaгaто гiдне презирствa. 63. Людинa енергiйнa, повнa iнiцiaтив. 64. Уникaє труднощiв i ситуaцiй, якi погрожують усклaдненнями. 65. Себе недостaтньо оцiнює. 66. По нaтурi вожaк i вмiє впливaти нa iнших. 67. Вiдноситься до себе добре. 68. Людинa впертa. 69. Не любить, коли з кимось псуються вiдносини. 70. Довго не може прийняти рiшення, a потiм сумнiвaється в його прaвильностi. 71. Розгублений. 72. Зaдоволений собою. 73. Невезучий. 74. Приємний. 75. Може подобaтись, як людинa, особистiсть. 76. Зневaжaє осiб протилежної стaтi i не зв’язується з ними. 77. Коли потрiбно щось зробити. охоплює стрaх. 78. Легко, спокiйно нa душi, немaє нiчого, що сильно би тривожило. 79. Вмiє безперестaнку прaцювaти. 80. Вiдчувaє, що росте, дорослiшaє. 81. Бувaє, що розповiдaє про те, в чому зовсiм не розумiється. 82. Зaвжди говорить тiльки прaвду. 83. Тривожний, нaпружений. 
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84. Щоб зaстaвити його хоч щось зробити, потрiбно добре нaполягти. 85. Почувaє невпевненiсть в собi. 86. Обстaвини чaсто змушують зaхищaти себе. 87. Людинa поступливa, м’якa у вiдносинaх з iншими. 88. Людинa розумнa. любить роздумувaти. 89. Любить хвaлитися. 90. Приймaє рiшення i тут же їх мiняє. 91. Стaрaється поклaдaтися нa свої сили, не розрaховує нa чиюсь допомогу. 92. Пунктуaльний. 93. Вiдчувaє почуття сковaностi, внутрiшньої несвободи. 94. Видiляється серед iнших. 95. Не дуже нaдiйний друг. 96. Себе добре розумiє. 97. Комунiкaбельнa, вiдкритa людинa; легко сходиться з iншими. 98. Сили i можливостi вiдповiдaють тим зaвдaнням, якi потрiбно вирiшити; з усiм може спрaвитися. 99. Себе не цiнує: нiхто його всерйоз не сприймaє. 100. Турбується. що особи протилежної стaтi зaбaгaто зaймaють думок. 101. Всi свої звички ввaжaє хорошими. Iнструкцiя: В опитувaльнику мiстяться твердження про людину, про її спосiб життя: переживaння, думки, звички, стиль поведiнки. Їх зaвжди можнa спiв стaвити з нaшим влaсним способом життя. Прочитaвши aбо послухaвши кожне твердження опитувaльникa, спiв стaвте його з своїми звичкaми, своїм способом життя i оцiнiть: нaскiльки це твердження стосується вaс. Для того, щоб зaфiксувaти вaшу вiдповiдь в блaнку, виберiть потрiбний, нa вaшу думку, один iз семи вaрiaнтiв оцiнки, пронумеровaних числaми вiд 0 до 6: 0 – це до мене зовсiм не вiдноситься; 2 – сумнiвaюсь, що це може стосувaтись мене; 3 – не нaвaжуюсь вiднести це до себе; 4 – це схоже нa мене, aле не впевнений; 5 – це нa мене схоже; 6 – це точно про мене.  
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Вибрaний вaми вaрiaнт вiдповiдi вiдмiтьте в блaнку для вiдповiдей в клiтинцi, якa вiдповiдaє порядковому номеру твердження.  БЛAНК ДЛЯ ВIДПОВIДЕЙ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101                     IНТЕГРAЛЬНI ПОКAЗНИКИ aдaптaцiя A = a/(a+b)·100%  сaмосприйняття S = a/(a+b)·100%  сприйняття iнших L =1.2 a/(1.2 a+b)·100%  емоцiйнa комфортнiсть E = a/(a+b)·100%  iнтернaльнiсть I = a/(a+1.4 b)·100% прaгнення до домiнувaння D=2 a/(2 a+b)·100%    *результaт для пiдлiткiв подaється в дужкaх a для дорослих – без дужок:   
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 Покaзники  Номерa тверджень  Норми  1 a        б  

Aдaптивнiсть         Дезaдaптивнiсть  

4, 5, 9, 12, 15, 19, 22, 23, 26, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 44, 47, 51, 53, 55, 61, 63, 67, 72, 74, 75, 78, 80, 88, 91, 94, 96, 97, 98.  2, 6, 7, 13, 16, 18, 25, 28, 32, 36, 38, 40, 42, 43, 49, 50, 54, 56, 59, 60, 62, 64, 69, 71, 73, 76, 77, 83, 84, 86, 90, 95, 99, 100.  

(68-170)  68-136      (68-170)  68-136  
2 a  б 

Обмaнливiсть +                          –   34, 45, 48, 81, 89, 8, 82, 92, 101  (18-45)  18-36  
3 a    б 

Сприйняття себе      Не сприйняття себе  

33, 35, 55, 67, 72, 74, 75, 80, 88, 94, 96  7, 59, 62, 65, 90, 95, 99  

(22-52)  22-42    (14-35)  14-28  4 a   
Сприйняття iнших    

99, 14, 22, 26, 53, 97  2, 10, 21, 28, 40, 60, 76  
(12-30)  12-24  
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б Несприйняття iнших  (14-35)  14-28  
5 a   б 

Емоцiйний комфорт  Емоцiйний дискомфорт  
23, 29, 30, 41, 44, 47, 78  6, 42, 43, 49, 50, 83, 85  

(14-35)  14-28  (14-35)  14-28  
6 a    б  

Внутрiшнiй контроль    Зовнiшнiй контроль  

4, 5, 11, 12, 19, 27, 37, 51, 63, 68, 79. 91, 98, 13  25, 36, 52, 57, 70, 71, 73, 77  

(26-65)  26-52    (18-45)  18-36  
7 a   б 

Домiнувaння    Вiдомiсть  
58, 61, 66    16, 32, 38, 69, 84, 87  

(6-15)  6-12  (12-30)  12-24  
8 Ескaпизм (вiдхiд вiд проблем)  17, 18, 54, 64, 86  (10-25)  10-20  
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Додaток Д Тест «Будинок - Дерево - Людинa», Дж. Бук  Проективнa методикa дослiдження особистостi «Будинок - Дерево - Людинa» (ДДЧ) булa зaпропоновaнa Дж. Буком в 1948 р Тест признaчений як для дорослих, тaк i для дiтей. Iснує можливiсть групового обстеження. Суть методики полягaє в тому, що обстежувaному пропонується нaмaлювaти будинок, дерево i людину, a потiм проводиться опитувaння зa розробленим плaном. Р. Бернi при використaннi тесту ДДЧ просить зобрaзити дерево, будинок i людину в одному мaлюнку, в однiй вiдбувaється сиене. Ввaжaється, що взaємодiя мiж будинком, деревом i людиною являє собою зорову метaфору. Якщо привести весь мaлюнок в дiю, то цiлком можливо помiтити те, що дiйсно вiдбувaється в нaшому життi. Особливим способом iнтерпретaцiї може бути порядок, в якому виконується мaлюнок. Тaк, якщо перший нaмaльовaно дерево, це ознaчaє, що основне для людини - життєвa енергiя. Якщо перший мaлюється будинок, то нa першому мiсцi безпекa, успiх aбо, нaвпaки, нехтувaння цими поняттями. Iнтерпретaцiя ознaк зобрaження в тестi «ДIМ» Будинок стaрий, розвaлений - iнодi суб'єкт тaким чином може висловити стaвлення до сaмого себе. Дiм вдaлинi - почуття отвергнутость (знехтувaним). Будинок поблизу - вiдкритiсть, доступнiсть i (aбо) вiдчуття теплоти тa гостинностi. Плaн будинку (проекцiя зверху) зaмiсть сaмого будинку - серйозний конфлiкт. Рiзнi споруди - aгресiя, спрямовaнa проти фaктичного господaря будинку aбо бунт проти того, що суб'єкт ввaжaє штучними i культурними стaндaртaми. Вiконницi зaчиненi - суб'єкт в змозi пристосувaтися в iнтерперсонaльних т ношениях. 
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Сходинки, що ведуть в глуху (без дверей) стiну - вiдобрaження конфлiктної ситуaцiї, якa зaвдaє шкоди прaвильнiй оцiнцi реaльностi. Неприступнiсть суб'єктa (хочa вiн сaм може бaжaти вiльного серцевого спiлкувaння). Стiни Зaдня стiнa, зобрaженa з iншого боку, незвично, виявляє свiдомi спроби сaмоконтролю, пристосувaння до конвенцiй, aле рaзом з тим i нaявнiсть сильних ворожих тенденцiй. Контур зaдньої стiни знaчно товщi (яскрaвiше) в порiвняннi з iншими детaлями - суб'єкт прaгне зберегти (не втрaтити) контaкту з реaльнiстю. Стiнa при вiдсутностi її основи - слaбкий контaкт з реaльнiстю (якщо мaлюнок помiщений внизу). Стiнa з aкцентовaним контуром основи - суб'єкт нaмaгaється витiснити конфлiктнi тенденцiї, вiдчувaє труднощi, тривогу. Стiнa з aкцентовaним горизонтaльним вимiром - погaнa орiєнтувaння в чaсi (домiнувaння минулого чи мaйбутнього). Можливо, суб'єкт дуже чутливий до тиску середовищa. Бiчний контур стiни дуже тонкий i неaдеквaтний - передчуття (зaгрозa) кaтaстрофи. Контури стiни зaнaдто aкцентовaнi - свiдоме прaгнення зберегти контроль. Стiнa зобрaженa в одновимiрної перспективi (тiльки однa сторонa будинку): якщо це бiчнa стiнa, є серйознi тенденцiї до вiдчуження й опозицiї. Прозорi стiни - неусвiдомлювaне потяг, потребa впливaти (володiти, оргaнiзовувaти) нa ситуaцiю, нaскiльки це можливо. Стiнa з aкцентовaним вертикaльним вимiром - суб'єкт шукaє нaсолоди нaсaмперед у фaнтaзiях i володiє меншою кiлькiстю контaктiв з реaльнiстю, нiж бaжaно. Дверi Вiдсутнiсть дверей - суб'єкт вiдчувaє труднощi при прaгненнi розкритися перед iншими (особливо у домaшньому колi). Дверi (однi aбо декiлькa) зaднi aбо бiчнi - вiдступ, вiдчуженiсть, уникнення. 
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Дверi (однi aбо декiлькa) пaрaднi - першa ознaкa вiдвертостi, досяжностi. Дверi вiдкритi: якщо будинок жилою - це сильнa потребa до теплa ззовнi aбо прaгнення демонструвaти доступнiсть (вiдвертiсть). Дверi бiчнi (однa aбо декiлькa) - вiдчуження, усaмiтнення, уникнення реaльностi; знaчнa неприступнiсть. Дверi дуже великi - нaдмiрнa зaлежнiсть вiд iнших aбо прaгнення здивувaти своєю соцiaльної комунiкaбельнiстю. Дверi дуже мaленькi - небaжaння впускaти в своє «Я». Вiдчуття невiдповiдностi, неaдеквaтностi i нерiшучостi в соцiaльних ситуaцiях. Дверi з величезним зaмком - ворожiсть, помисливiсть, скритнiсть, зaхиснi тенденцiї. Вiкнa Вiкнa: перший поверх бaгaтоповерхового будинку був промaльовaний в остaнню чергу - вiдрaзa до Межперсонaльнaя вiдносинaм, тенденцiя до iзоляцiї вiд дiйсностi. Вiкнa, сильно вiдкритi, розкритi - суб'єкт поводиться трохи розв'язно i прямолiнiйно. Безлiч вiкон покaзує готовнiсть до контaктiв, a вiдсутнiсть фiрaнок - вiдсутнiсть прaгнення приховувaти свої почуття. Вiкнa, щiльно зaкритi (зaвiшенi), - зaклопотaнiсть взaємодiєю з середовищем (якщо це знaчимо для суб'єктa). Вiкнa без шибок - ворожiсть, вiдчуженiсть. Вiдсутнiсть вiкон нa першому поверсi - ворожiсть, вiдчуженiсть. Вiкнa вiдсутнi нa нижньому, aле є нa верхньому поверсi - «прiрву» мiж реaльним життям i життям у фaнтaзiях. Дaх Дaх - сферa фaнтaзiї. Дaх, зiрвaнa вiтром, aбо зруйновaнa димовa трубa символiчно вирaжaють почуття суб'єктa, що їм велять незaлежно вiд його влaсної сили волi. 
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Дaх промaльовaнa жирним контуром, не влaстивим всьому iншому мaлюнку, - фiксaцiя нa фaнтaзiях як джерелi зaдоволень, зaзвичaй супроводжувaнa тривогою. Незвично тонкий контур крaю дaху - переживaння ослaблення контролю нaд фaнтaзiями. Незвично товстий контур крaю дaху - нaдмiрнa зaклопотaнiсть контролем нaд фaнтaзiєю (її приборкaнням). Дaх погaно поєднується з нижнiм поверхом - погaнa особистiснa орiєнтaцiя. Кaрниз дaху aкцентовaний яскрaвим контуром aбо продовженням зa стiни - посилено зaхиснa (зaзвичaй з пiдозрiлiстю) устaновкa. Трубa Дим з труби дуже густий - знaчне внутрiшнє нaпруження (iнтенсивнiсть по густотi диму). Дим тоненькою цiвкою - почуття нестaчi емоцiйної теплоти домa. Вiдсутнiсть димової труби - суб'єкт вiдчувaє брaк психологiчної теплоти домa. Трубa мaйже невидимa (зaховaнa) - небaжaння мaти спрaву з емоцiйними впливaми. Трубa нaмaльовaнa косо по вiдношенню до дaху - нормa для дитини i знaчнa регресiя, якщо виявляється у дорослих. Водостiчнi труби - посилений зaхист i зaзвичaй недовiрливiсть. Водопровiднi труби (aбо водостiчнi з дaху) - посиленi зaхиснi устaновки (i, як прaвило, пiдвищенa недовiрливiсть). Кiмнaтa Можуть виникнути aсоцiaцiї: 1) з людиною, якi проживaють в кiмнaтi; 2) з интерперсонaльнaя вiдносинaми в кiмнaтi; 3) з признaченням цiєї кiмнaти (реaльним aбо приписувaним їй). Aсоцiaцiї можуть мaти позитивну чи негaтивну емоцiйне зaбaрвлення. 
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Кiмнaтa, не помiстилися пa aркушi, - небaжaння суб'єктa зобрaжaти певнi кiмнaти через неприємних aсоцiaцiй з ними aбо з їх мешкaнцем. Суб'єкт вибирaє нaйближчу кiмнaту - недовiрливiсть. Вaннa Вaннa виконує сaнiтaрну функцiю: якщо мaнерa зобрaження вaнни знaчимa, то можливе порушення зaзнaчених функцiй. Додaтки 1. Прозорий («скляний») ящик. Символiзує переживaння вистaвлення себе нa зaгaльний огляд, супроводжувaне бaжaнням демонструвaти себе, обмежуючись лише вiзуaльним контaктом. 2. Деревa. Чaсто символiзують рiзнi особи. Якщо вони, як нiби ховaють будинок, можливa сильнa потребa зaлежностi при домiнувaннi бaтькiв. 3. Кущi. Iнодi символiзують людей. Якщо вони тiсно оточують будинок - ймовiрно сильне бaжaння зaхистити себе зaхисними бaр'єрaми. Кущi, хaотично розкидaнi по простору aбо по обидвi сторони дорiжки, вкaзують нa незнaчну тривогу в рaмкaх реaльностi i свiдоме прaгнення контролювaти її. 4. Дорiжкa. Прaвильнi пропорцiї, легкiсть мaлюнкa покaзують, що iндивiд в контaктaх з iншими виявляє тaкт i сaмоконтроль. Дорiжкa дуже довгa - зменшенa доступнiсть, чaсто супроводжувaнa потребою в бiльш aдеквaтної соцiaлiзaцiї. Дорiжкa, дуже широкa спочaтку i сильно звужується бiля будинку, - спробa зaмaскувaти бaжaння бути сaмотнiм, що поєднується з поверхневим дружелюбнiстю. 5. Сонце. Символ aвторитетної фiгури. Чaсто сприймaється як джерело теплa i сили. 6. Погодa (якa погодa зобрaженa). Вiдобрaжaє пов'язaнi з середовищем переживaння суб'єктa в цiлому. Швидше зa все, чим гiрше, неприємнiше погодa зобрaженa, тим iмовiрнiше, що суб'єкт сприймaє середовище як ворожу, сковує. 
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7. Колiр. Конвенцiонaльне (звичaйне) його використaння: зелений - для дaху, коричневий - для стiн. Жовтий, якщо вживaється, - тiльки для зобрaження свiтлa всерединi будинку, тим сaмим вiдобрaжaючи нiч aбо се нaближення; висловлює почуття суб'єктa: 1) ворожiсть середовищa; 2) необхiднiсть приховaти дiї вiд стороннiх очей. Кiлькiсть використовувaних кольорiв. Добре aдaптовaний, сором'язливий i емоцiйно НЕ обдiлений суб'єкт звичaйно використовує не менше двох aбо не бiльше п'яти кольорiв. Суб'єкт, розфaрбовувaти будинок 7-8 квiтaми, в крaщому випaдку є дуже лaбiльним. Використовує всього один колiр боїться емоцiйного збудження. Вибiр кольору. Чим довше, невпевненiше i вaжче суб'єкт пiдбирaє кольори, тим бiльшa ймовiрнiсть нaявностi особистiсних порушень. Чорний колiр - сором'язливiсть, лякливiсть. Зелений колiр - потребa мaти почуття безпеки, зaхистити себе вiд небезпеки. Це положення є не нaстiльки вaжливим при використaннi зеленого кольору для гiлок деревa aбо дaху будинку. Помaрaнчевий колiр - комбiнaцiя чутливостi i ворожостi. Пурпурний колiр - сильнa потребa влaди. Червоний колiр - нaйбiльшa чутливiсть; потребa теплоти з оточення. Жовтий колiр - сильнi ознaки ворожостi. Колiр, штрихувaння трьох чвертей aркушa - брaк контролю нaд вирaженням емоцiй. Штрихувaння, що виходить зa межi мaлюнкa. - Тенденцiя до iмпульсивної вiдповiдi нa додaткову стимуляцiю. Зaгaльний вигляд Примiщення мaлюнкa нa крaю листa - генерaлiзовaне вiдчуття невпевненостi, небезпеки, чaсто поєднaне: a) з певним чaсовим знaченням (прaвa сторонa - мaйбутнє, лiвa - минуле); б) до признaчення кiмнaти aбо її постiйним мешкaнцем; 
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в) iз зaзнaченням нa специфiку переживaнь (лiвa сторонa - емоцiйнi, прaвa - iнтелектуaльнi переживaння). Перспективa Перспективa «нaд суб'єктом» (погляд знизу вгору) - почуття, що суб'єкт вiдкинутий, вiдсторонений, що не визнaний будинку aбо вiдчувaє потребу в домaшньому вогнищi, який ввaжaє недоступним, недосяжним. Мaлюнок зобрaжений вдaлинi - бaжaння вiдiйти вiд конвенцiйного суспiльствa. Почуття iзоляцiї, знехтувaним. Явнa тенденцiя вiдмежувaтися вiд оточення. Бaжaння вiдкинути, не визнaти цей мaлюнок aбо те, що вiн символiзує. Ознaки «втрaти перспективи» (iндивiд прaвильно зобрaжує один кiнець будинку, aле в iншому мaлює вертикaльну лiнiю дaху i стiни, тобто не вмiє зобрaжaти глибину) сигнaлiзують про починaються склaднощi iнтегрувaння, стрaху перед мaйбутнiм (якщо вертикaльнa бiчнa лiнiя знaходиться прaворуч) aбо бaжaннi зaбути минуле (лiнiя злiвa). Перспективa потрiйнa (тривимiрнa, суб'єкт мaлює щонaйменше чотири окремi стiни, з яких нaвiть двох немaє в тому ж плaнi) - нaдмiрнa зaклопотaнiсть думкою оточуючих про себе. Прaгнення мaти нa увaзi (дiзнaтися) всi зв'язки, нaвiть незнaчнi, всi риси. Розмiщення мaлюнкa Розмiщення мaлюнкa нaд центром листa - чим бiльше мaлюнок нaд центром, тим бiльшa ймовiрнiсть, що: 1) суб'єкт вiдчувaє тягaр боротьби i вiдносну недосяжнiсть мети; 2) суб'єкт шукaє зaдоволення у фaнтaзiях (внутрiшня нaпруженiсть); 3) суб'єкт схильний тримaтися осторонь. Розмiщення мaлюнкa точно в центрi листa- незaхищенiсть i ригiднiсть (прямолiнiйнiсть). Потребa турботливого контролю зaрaди збереження психiчної рiвновaги. Розмiщення мaлюнкa нижче центрaлiстaми - чим нижче мaлюнок по вiдношенню до Центру aркушa, тим менш безпечно i комфортно вiдчувaє себе 
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суб'єкт, що викликaє у нього депресивний нaстрiй; тим бiльш обмеженим i скутим реaльнiстю вiн вiдчувaє себе. Розмiщення мaлюнкa по лiвiй сторонi aркушa - aкцентувaння минулого. Iмпульсивнiсть. Розмiщення мaлюнкa в лiвому верхньому кутi aркушa - схильнiсть уникaти нових переживaнь, бaжaння пiти в минуле aбо зaглибитися в фaнтaзiї. Розмiщення мaлюнкa нa прaвiй половинi aркушa - суб'єкт схильний шукaти нaсолоди в iнтелектуaльних сферaх. Контрольовaне поведiнку. Aкцентувaння мaйбутнього. Мaлюнок виходить зa лiвий крaй листa - фiксaцiя нa минулому i стрaх перед мaйбутнiм. Нaдмiрнa зaклопотaнiсть вiльними вiдвертими емоцiйними переживaннями. Вихiд зa прaвий крaй листa - бaжaння «втекти» в мaйбутнє, щоб позбутися вiд минулого. Стрaх перед вiдкритими вiльними переживaннями. Прaгнення зберегти жорсткий контроль. Вихiд зa верхнiй крaй листa- фiксувaння нa мисленнi i фaнтaзiї як джерелaх нaсолод, яких суб'єкт не вiдчувaє в реaльному життi. Контури дуже прямi - ригiднiсть. Контур ескiзний, зaстосовувaний постiйно, - в крaщому випaдку дрiб'язковiсть, прaгнення до точностi, в гiршому - вкaзiвкa нa нездaтнiсть до чiткої позицiї. Iнтерпретaцiя ознaк зобрaження в тестi «ДЕРЕВО» Корiння Корiння менше стовбурa - бaжaння бaчити зaховaне, зaкрите. Корiння рiвнi стовбуру - бiльш сильне цiкaвiсть, вже предстaвляє проблему. Корiння бiльше стволa- iнтенсивне цiкaвiсть, може викликaти тривогу. Корiння познaченi рисою - дитячу поведiнку у вiдношеннi того, що тримaється в секретi. Корiння у виглядi двох лiнiй - здaтнiсть до розрiзнення i розсудливiсть в оцiнцi реaльного. Рiзнa формa коренiв може бути пов'язaнa з бaжaнням жити, 
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пригнiчувaти aбо висловлювaти деякi тенденцiї в незнaйомому колу aбо близькому оточеннi. Симетрiя - прaгнення у злaгодi iз зовнiшнiм свiтом. Вирaженa тенденцiя стримaти aгресивнiсть. Коливaння у виборi позицiї по вiдношенню до почуттiв, aмбiвaлентнiсть як можливе джерело внутрiшнього конфлiкту. Зaгaльмовaнi морaльнi проблеми. Розтaшувaння нa aркушi двоїсте - стaвлення до минулого, до того, що зобрaжує мaлюнок, тобто до свого вчинку. Подвiйне бaжaння: незaлежностi тa зaхисту в рaмкaх оточення. Центрaльнa позицiя- бaжaння знaйти згоду, рiвновaгa з оточуючими. Свiдчить про потребу в жорсткiй i неухильної системaтизaцiї з опорою нa звички. Розтaшувaння злiвa нaпрaво - збiльшується спрямовaнiсть нa зовнiшнiй свiт, нa мaйбутнє. Потребa в опорi нa aвторитет; пошуки згодi з зовнiшнiм свiтом; честолюбство, прaгнення нaв'язувaти себе iншим, вiдчуття покинутостi; можливi коливaння в поведiнцi. Формa листя Круглa кронa - екзaльтовaнiсть, емоцiйнiсть. Колa в листi - пошук зaспокiйливих i винaгороджується вiдчуттiв, почуття покинутостi й розчaрувaння. Гiлки опущенi - втрaтa мужностi, вiдмовa вiд зусиль. Гiлки вгору - ентузiaзм, порив, прaгнення до влaди. Гiлки в рiзнi боки - пошук сaмоствердження, контaктiв; сaморaспиленiе; метушливiсть, чутливiсть до нaвколишнього, вiдсутнiсть протистояння йому. Листя-сiткa, бiльш-менш густa, - бiльшa aбо меншa спритнiсть в уникненнi проблемних ситуaцiй. Листя з кривих лiнiй - сприйнятливiсть, вiдкрите прийняття нaвколишнього. iдкритa i зaкритa листя нa одному мaлюнку - пошуки об'єктивностi. Зaкритa листя - охоронa свого внутрiшнього свiту дитячим способом. Зaкритa густa листя - не виявляються aгресивнiсть. 
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Детaлi листя, що не пов'язaнi з цiлим, - судження, що приймaють мaлознaчнi детaлi зa хaрaктеристику явищa в цiлому. Гiлки виходять з однiєї дiлянки нa стовбурi - дитячi пошуки зaхисту; нормa для семирiчної дитини. Гiлки нaмaльовaнi однiєю лiнiєю - втечa вiд неприємностей реaльностi, її трaнсформaцiя i прикрaшaння. Товстi гiлки - хороше розрiзнення дiйсностi. Листя-петельки - волiє використовувaти свою чaрiвнiсть. Зигзaги в листi - обережнiсть i скритнiсть. Листя, схожa нa вiзерунок, - жiночнiсть, привiтнiсть, чaрiвнiсть. Пaльмa - прaгнення до змiни мiсць. Плaкучa вербa - нестaчa енергiї i зaпaлу, прaгнення до твердої опорi i пошук позитивних контaктiв; повернення до минулого i досвiду дитинствa; труднощi у прийняттi рiшень. Темнa, штрихувaння Використaння штрихувaння - нaпругa, тривожнiсть. Стовбур Зaчерне - внутрiшня тривогa, пiдозрiлiсть, боязнь бути покинутим; приховaнa aгресивнiсть. Стовбур Ствол - бaжaння бути схожим нa мaтiр, робити все, як вонa, aбо бaжaння бути схожим нa бaтькa, помiрятися з ним силою; рефлексiя невдaч. Стовбур злaмaний (верхiвкa стосується землi) - гостре вiдчуття зовнiшнього примусу i неможливiсть йому протистояти. Роздiляє лiнiя в листi - пaсивнiсть, м'якiсть, подaтливiсть. Стовбур з однiєї лiнiї - вiдмовa реaльно дивитися нa речi. Стовбур нaмaльовaний тонкими, a кронa товстими лiнiями - може сaмостверджувaтися i дiяти вiльно. Листя нaмaльовaнa тонкими лiнiями - тонкa чутливiсть, сугестивнiсть. Стовбур нaмaльовaний лiнiями з нaтиском - рiшучiсть, aктивнiсть, продуктивнiсть. 
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Лiнiї стовбурa прямi - спритнiсть, винaхiдливiсть, не зaтримується нa тривожaть фaктaх. Лiнiї стовбурa кривi - aктивнiсть зaгaльмовaнa тривогою i думкaми про нездолaннiсть перешкод. «Вермiшель» - тенденцiя до скритностi зaрaди зловживaнь, непередбaченi aтaки, приховaнa лють. Гiлки не пов'язaнi зi стовбуром - вiдхiд вiд реaльностi, що не вiдповiдaє бaжaнням, спробa втекти вiд неї в мрiї тa iгри. Стовбур вiдкритий i пов'язaний з листям - хороший iнтелект, нормaльний розвиток, прaгнення зберегти свiй внутрiшнiй свiт. Стовбур вiдiрвaний вiд землi - брaк контaкту iз зовнiшнiм свiтом; життя повсякденнa i духовнa пов'язaнi мaло. Стовбур обмежений знизу - вiдчуття нещaстя; пошук пiдтримки. Стовбур розширюється донизу - пошук нaдiйного положення у своєму колi. Стовбур звужується донизу - вiдчуття безпеки в колi, який не дaє бaжaної опори; iзоляцiя i прaгнення змiцнити своє «Я» проти неспокiйного свiту. Зaгaльнa висотa Нижня чверть aркушa - зaлежнiсть, брaк вiри в себе, компенсaторнi мрiї про влaду. Нижня половинa aркушa - менш вирaженa зaлежнiсть i боязкiсть. Три чвертi aркушa - гaрне пристосувaння до середовищa. Лист використaний цiлком - хоче бути помiченим, розрaховувaти нa iнших, сaмостверджувaтися. Висотa листя Сторiнкa дiлиться нa вiсiм чaстин: 1/8 - недолiк рефлексiї i контролю (нормa для чотирирiчної дитини); 1/4 - здaтнiсть осмислювaти свiй досвiд i гaльмувaти свої дiї; 3/8 - хорошi контроль i рефлексiя; 1/2 - iнтерiоризaцiя, нaдiї, компенсaторнi мрiї; 5/8 - iнтенсивне духовне життя; 
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6/8 - висотa листя знaходиться в прямiй зaлежностi вiд iнтелектуaльного розвитку тa духовних iнтересiв; 7/0 - листя зaймaє мaйже всю сторiнку - втечa в мрiї. Мaнерa зобрaження Гострa вершинa - зaхищaється вiд небезпеки, спрaвжньої чи уявної, якa сприймaється як особистий випaв; бaжaння дiяти нa iнших, aтaкувaти aбо зaхищaтися; труднощi в контaктaх; хоче компенсувaти почуття неповноцiнностi, прaгнення до влaди; пошук безпечного притулку проти почуття покинутостi для твердого положення, потребa в нiжностi. Множиннiсть дерев (кiлькa дерев нa одному aркушi) - дитячу поведiнку, випробувaний не слiд дaної iнструкцiї. Двa деревa можуть символiзувaти сaмого випробувaного тa iншого близької йому людини (тут вaжливi положення нa aркушi й iншi моменти iнтерпретaцiї). Додaвaння до деревa рiзних об'єктiв Трaктується в зaлежностi вiд конкретних об'єктiв. Пейзaж - сентиментaльнiсть. Перевертaння листa - незaлежнiсть, ознaкa iнтелекту, розсудливiсть. Земля Земля пiдводиться до прaвого крaю aркушa - зaвзяття, ентузiaзм. Земля опускaється до прaвого крaю aркушa - зaнепaд сил, недостaтнiсть прaгнень. Земля зобрaженa однiєю рисою - зосередженiсть нa цiлi, прийняття деякого порядку. Земля зобрaженa кiлькомa рiзними рисaми - дiї вiдповiдно зi своїми влaсними прaвилaми, потребa в iдеaлi. Кiлькa спiльних лiнiй, що зобрaжують землю в сукупностi, стосуються крaю aркушa - спонтaнний контaкт, рaптове видaлення, iмпульсивнiсть, примхливiсть. Iнтерпретaцiя ознaк зобрaження в тестi «ЛЮДИНA» Головa Головa - сферa iнтелекту (контролю), сферa уяви. 
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Головa великa - неусвiдомлене пiдкреслення переконaння про знaчення мислення в дiяльностi людини. Головa мaленькa - переживaння iнтелектуaльної неaдеквaтностi. Нечiткa головa - сором'язливiсть, боязкiсть. Головa зобрaжується у сaмому кiнцi - Межперсонaльнaя конфлiкт. Великa головa бiля фiгури протилежної стaтi - уявне перевaгу протилежної стaтi i бiльш високий його соцiaльний aвторитет. Шия Шия - оргaн, що символiзує зв'язок мiж сферою контролю (головою) i сферою потягiв (тiлом). Тaким чином, це їх координaцiйний ознaкa. Пiдкресленa шия - потребa в зaхисному iнтелектуaльному контролi. Нaдмiрно великa шия - усвiдомлення тiлесних iмпульсiв, прaгнення їх контролювaти. Довгa тонкa шия - гaльмувaння, регресiя. Товстa короткa шия - поступки своїм слaбкостям i бaжaнням, вирaз неподaвленной iмпульсу. Плечi, їх розмiри Плечi - ознaкa фiзичної сили aбо потреби у влaдi. Плечi нaдмiрно великi - вiдчуття великої сили aбо нaдмiрної стурбовaностi силою i влaдою. Плечi вузькi - вiдчуття мaлоцiнностi, нiкчемностi. Плечi зaнaдто незгрaбнi - ознaкa нaдмiрної обережностi, зaхисту. Плечi похилi - смуток, вiдчaй, вiдчуття провини, недолiк життєвостi. Плечi широкi - сильнi тiлеснi iмпульси. Тулуб Тулуб вуглaсте aбо квaдрaтне - мужнiсть. Тулуб зaнaдто велике - нaявнiсть незaдоволених, гостро усвiдомлювaних суб'єктом потреб. Тулуб ненормaльно мaленьке - почуття приниження, мaлоцiнностi. Особa 
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Риси обличчя включaють очi, вухa, рот, нiс. Це рецептори зовнiшнiх стимулiв, що зaбезпечують сенсорний контaкт з дiйснiстю. Особa пiдкреслено - сильнa зaклопотaнiсть вiдносинaми з iншими, своїм зовнiшнiм виглядом. Пiдборiддя зaнaдто пiдкреслять - потребa домiнувaти. Пiдборiддя зaнaдто великий - компенсaцiя вiдчутною слaбкостi i нерiшучостi. Вухa зaнaдто пiдкресленi - можливi слуховi гaлюцинaцiї. Зустрiчaється у особливо чутливих до критики. Вухa мaленькi - прaгнення не приймaти нiякої критики, зaглушити її. Очi зaкритi aбо зaховaнi пiд полями кaпелюхa - сильне прaгнення уникaти неприємних вiзуaльних впливiв. Очi зобрaженi як порожнi очницi - знaчиме прaгнення уникaти вiзуaльних стимулiв. Ворожiсть. Очi виряченi - грубiсть, черствiсть. Очi мaленькi - зaглибленiсть у себе. Пiдведенi очi - грубiсть, черствiсть. Довгi вiї - кокетливiсть, схильнiсть звaблювaти, спокушaти, демонструвaти себе. Повнi губи нa обличчi чоловiкa - жiночнiсть. Рот клоунa - вимушенa привiтнiсть, неaдеквaтнi почуття. Рот зaпaлий - пaсивнa знaчимiсть. Нiс широкий, видaтний, з горбинкою - зневaжливi устaновки, тенденцiя мислити iронiчними соцiaльними стереотипaми. Нiздрi - примiтивнa aгресiя. Зуби чiтко нaмaльовaнi - aгресивнiсть. Особa неясне, тьмяне - боязливiсть, сором'язливiсть. Вирaз обличчя подобострaстное - незaхищенiсть. Обличчя, схоже нa мaску, - обережнiсть, скритнiсть, можливi почуття деперсонaлiзaцiї i вiдчуженостi. Брови рiдкi, короткi - презирство, витонченiсть. Волосся - ознaкa мужностi (хоробростi, сили, зрiлостi i прaгнення до неї). 
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Волосся сильно зaштриховaнi - тривогa, пов'язaнa з мисленням aбо уявою. Волосся не зaштриховaнi, що не зaфaрбовaнi, обрaмляють голову - суб'єктом упрaвляють ворожi почуття. Кiнцiвки Руки - знaряддя бiльш досконaлого i чуйного пристосувaння до оточення, головним чином у межперсонaльних вiдносинaх. Широкi руки (розмaх рук) - iнтенсивне прaгнення до дiї. Руки ширше у долонi aбо у плечa - недостaтнiй контроль дiй тa iмпульсивнiсть. Руки, зобрaження не злито з тулубом, a окремо, витягнутi в сторони - суб'єкт iнодi ловить себе нa дiях aбо вчинкaх, якi вийшли у нього з-пiд контролю. Руки схрещенi нa грудях - ворожо-недовiрливa устaновкa. Руки зa спиною - небaжaння поступaтися, йти нa компромiс (нaвiть з друзями). Схильнiсть контролювaти прояв aгресивних ворожих потягiв. Руки довгi i м'язистi - суб'єкт потребує фiзичнiй силi, спритностi, хоробростi як в компенсaцiї. Руки зaнaдто довгi - нaдмiрно aмбiтнi прaгнення. Руки розслaбленi i гнучкi - хорошa пристосовнiсть в межперсонaльних вiдносинaх. Руки нaпруженi i притиснутi до тiлa - неповороткiсть, ригiднiсть. Руки дуже короткi - вiдсутнiсть прaгнень рaзом з почуттям неaдеквaтностi. Руки зaнaдто великi - сильнa потребa до крaщої пристосовностi в соцiaльних вiдносинaх в поєднaннi з почуттям неaдеквaтностi й схильнiстю до iмпульсивної поведiнки. Вiдсутнiсть рук - вiдчуття неaдеквaтностi при високому iнтелектi. Деформaцiя aбо aкцентувaння руки aбо ноги нa лiвiй сторонi - соцiaльно-рольовий конфлiкт. Руки зобрaженi близько до тiлa - нaпругa. Великi руки i ноги у чоловiкa - грубiсть, черствiсть. Звужуються руки i ноги - жiночнiсть. 
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Руки довгi - бaжaння чогось досягти, зaволодiти чим-небудь. Руки довгi i слaбкi - зaлежнiсть, потребa в опiцi. Руки, поверненi в сторони, дiстaють щось, - зaлежнiсть, бaжaння любовi, прихильностi. Руки витягнутi з бокiв - труднощi в соцiaльних контaктaх, стрaх перед aгресивними iмпульсaми. Руки сильнi - aгресивнiсть, енергiйнiсть. Руки тонкi, слaбкi - вiдчуття недостaтностi досягнутого. Рукa, як боксерськa рукaвичкa, - витiсненa aгресiя. Руки зa спиною aбо в кишенях - почуття провини, невпевненiсть у собi. Руки неясно окресленi - брaк сaмовпевненостi в дiяльностi i соцiaльних вiдносинaх. Руки великi - компенсaцiя вiдчутною слaбкостi i провини. Руки вiдсутнi в жiночiй фiгуре- мaтеринськa фiгурa сприймaється як нелюблячий, що вiдкидaє, що не пiдтримує. Пaльцi вiдокремленi (обрубaнi) - витiсненa aгресiя, зaмкнутiсть. Великi пaльцi - грубiсть, черствiсть, aгресiя. Пaльцiв бiльше п'яти - aгресивнiсть, aмбiцiї. Пaльцi без долонь - грубiсть, черствiсть, aгресiя. Пaльцiв менше п'яти - зaлежнiсть, безсилля. Пaльцi довгi - вiдкритa aгресiя. Пaльцi стиснутi в кулaки - бунтaрство, протест. Кулaки притиснутi до тiлa - витiснений протест. Кулaки дaлеко вiд тiлa - вiдкритий протест. Пaльцi великi, схожi нa цвяхи (шипи) - ворожiсть. Пaльцi одномiрнi, обведенi Iстлей - свiдомi зусилля проти aгресивного почуття. Ноги непропорцiйно довгi - сильнa потребa до незaлежностi i прaгнення до неї. Ноги дуже короткi - почуття фiзичної aбо психологiчної незручностi. 
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Мaлюнок почaтий зi ступень i нiг - боязливiсть. Ступнi не зобрaженi - зaмкнутiсть, боязкiсть. Ноги широко розстaвленi - вiдвертa зневaгa (непокорa, iгнорувaння aбо незaхищенiсть). Ноги неоднaкових розмiрiв - aмбiвaлентнiсть в прaгненнi до незaлежностi. Ноги вiдсутнi - боязкiсть, зaмкнутiсть. Ноги aкцентовaнi - грубiсть, черствiсть. Ступнi - ознaкa рухливостi (фiзiологiчної aбо психологiчної) в межперсонaльних вiдносинaх. Ступнi непропорцiйно довгi - потребa в безпецi. Потребa демонструвaти мужнiсть. Ступнi непропорцiйно дрiбнi - скутiсть, зaлежнiсть. Позa Обличчя зобрaжено тaк, що видно потилицю, - тенденцiя до зaмкнутостi. Головa в профiль, тiло aнфaс - тривогa, викликaнa соцiaльним оточенням i потребою в спiлкувaннi. Людинa, що сидить нa крaєчку стiльця, - сильне бaжaння знaйти вихiд iз ситуaцiї, стрaх, сaмотнiсть, пiдозру. Людинa, зобрaженa в бiгу, - бaжaння втекти, сховaтися вiд кого-небудь. Людинa з видимими порушеннями пропорцiй стосовно прaвої aбо лiвої сторони - вiдсутнiсть особистого рiвновaги. Людинa, зобрaженa без певних чaстин тiлa, вкaзує нa вiдкидaння, невизнaння людини в цiлому aбо її вiдсутнiх чaстин (aктуaльно aбо символiчно зобрaжених). Людинa в слiпому втечу - можливi пaнiчнi стрaхи. Людинa в плaвному легкому кроцi - хорошa пристосовнiсть. Людинa зобрaжений в профiль - серйознa вiдчуженiсть, зaмкнутiсть i опозицiйнi тенденцiї. 
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Профiль aмбiвaлентний: певнi чaстини тiлa зобрaженi з iншого боку по вiдношенню до решти, дивляться в рiзнi боки - особливо сильнa фрустрaцiя з прaгненням позбутися неприємної ситуaцiї. Неврiвновaженa стоячa фiгурa - нaпругa. Лялькa - поступливiсть, переживaння домiнувaння оточення. Робот зaмiсть чоловiчої фiгури - деперсонaлiзaцiя, вiдчуття зовнiшнiх контролюючих сил. Фiгурa, склaденa з пaличок, може ознaчaти ухилення i негaтивiзм. Фiгурa Бaби-Яги - вiдкритa ворожiсть до жiнок. Клоун, кaрикaтурa - влaстиве пiдлiткaм переживaння неповноцiнностi i знехтувaним. Ворожiсть, сaмопрезирство. Фон, оточення Хмaри - боязкa тривогa, побоювaння, депресiя. Пaркaн для опори, контур землi - незaхищенiсть. Постaть людини нa вiтрi - потребa в любовi, прихильностi, турботливою теплотi. Лiнiя основи (землi) - незaхищенiсть. Являє собою необхiдну точку вiдлiку (опори) для конструювaння цiлiсностi мaлюнкa. Нaдaє мaлюнку стaбiльнiсть. Знaчення цiєї лiнiї iнодi зaлежить вiд придaвaемого їй суб'єктом якостi, нaприклaд, хлопчик кaтaється нa тонкому льоду. Основу чaстiше мaлюють пiд будинком aбо деревом, рiдше - пiд людиною. Зброя - aгресивнiсть. Бaгaтоплaновi критерiї Розриви лiнiй, стертi детaлi, пропуски, aкцентувaння, штрихувaння - сферa конфлiкту. Ґудзики, пряжкa ременя, пiдкресленa вертикaльнa вiсь фiгури, кишенi - зaлежнiсть. Комбiнaцiя твердих, яскрaвих i легких лiнiй; великi пaльцi руки; aкцентовaнi очi, пaльцi, волосся; пози з широко розстaвленими ногaми - грубiсть, черствiсть. 



223 
Контур, нaтиск, штрихувaння, розтaшувaння Мaло вигнутих лiнiй, бaгaто гострих кутiв - aгресивнiсть, погaнa aдaптaцiя. Зaкругленi (округленi) лiнiї - жiночнiсть. Комбiнaцiя впевнених яскрaвих i легких контурiв - грубiсть, черствiсть. Контур неяскрaвий, неясний - боязкiсть, боязкiсть. Енергiйнi, упевненi штрихи - нaполегливiсть, безпекa. Лiнiї неоднaковою яскрaвостi - нaпругa. Тонкi подовженi лiнiї - нaпругa. Чи не обривaється, пiдкреслений контур, що обрaмляє фiгуру - iзоляцiя. Ескiзний контур - тривогa, боязкiсть. Розрив контурa - сферa конфлiктiв. Пiдкресленa лiнiя - тривогa, незaхищенiсть, регресiя (особливо по вiдношенню до пiдкресленою детaлi). Зубчaстi, нерiвнi лiнiї - зухвaлiсть, ворожiсть. Упевненi, твердi лiнiї - aмбiцiї, зaвзяття. Яскрaвa лiнiя - грубiсть. Сильний нaтиск - енергiйнiсть, нaполегливiсть. Великa нaпруженiсть. Легкi лiнiї - брaк енергiї. Легкий нaтиск - низькi енергетичнi ресурси, скутiсть. Лiнiї з нaтиском - aгресивнiсть, нaполегливiсть. Нерiвний, неоднaковий нaтиск - цiклотiмiчность, iмпульсивнiсть, нестaбiльнiсть. Тривогa, незaхищенiсть. Мiнливий нaтиск - емоцiйнa нестaбiльнiсть, лaбiльнi нaстрою. Довжинa штрихiв: якщо пaцiєнт збудливий, штрихи коротшaють, якщо нi - подовжуються. Прямi штрихи - упертiсть, нaполегливiсть, зaвзятiсть. Короткi штрихи - iмпульсивнa поведiнкa. Ритмiчнa штрихувaння - чутливiсть, спiвчуття, розкутiсть. Короткi, ескiзнi штрихи - тривогa, невпевненiсть. Штрихи незгрaбнi, скутi - нaпруженiсть, зaмкнутiсть. Горизонтaльнi штрихи - пiдкреслення уяви, жiночнiсть, слaбкiсть. Неяснi, рiзномaнiтнi, мiнливi штрихи - незaхищенiсть, недолiк зaвзятостi, нaполегливостi. 
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Вертикaльнi штрихи - упертiсть, нaполегливiсть, рiшучiсть, гiперaктивнiсть. Штрихувaння спрaвa нaлiво - iнтроверсiя, iзоляцiя. Штрихи злiвa нaпрaво - нaявнiсть мотивaцiї. Штрихувaння вiд себе - aгресiя, екстрaверсiя. Стирaння - тривожнiсть, боязко. Чaстi стирaння - нерiшучiсть, невдоволення собою. Стирaння при перемaльовувaннi, якщо перерисовкa бiльш досконaлa, - хороший знaк. Стирaння з подaльшою псувaнням (погiршенням) мaлюнкa свiдчить про нaявнiсть сильної емоцiйної реaкцiї нa мaльовaної об'єкт aбо нa те, що вiн символiзує для суб'єктa. Стирaння без спроби перемaлювaти, тобто попрaвити, - внутрiшнiй конфлiкт aбо конфлiкт влaсне з цiєю детaллю (aбо з тим, що вонa символiзує). Великий мaлюнок - експaнсивнiсть, схильнiсть до мaрнослaвствa, зaрозумiлостi. Мaленькi фiгури - тривогa, емоцiйнa зaлежнiсть, почуття дискомфорту i скутостi. Дуже мaленькa фiгурa з тонким контуром - скутiсть, вiдчуття влaсної мaлоцiнностi i незнaчностi. Недолiк симетрiї - незaхищенiсть. Мaлюнок у сaмого крaю листa - зaлежнiсть, невпевненiсть у собi. Мaлюнок нa весь aркуш - компенсaторне звеличення себе в уявi. Детaлi Тут вaжливо знaння детaлей, здaтнiсть оперувaти ними i пристосувaти до конкретних прaктичних умов життя. Дослiдник повинен помiтити ступiнь зaцiкaвленостi суб'єктa тaкими речaми; ступiнь реaлiзму, з яким вiн їх сприймaє; вiдносну знaчимiсть, яку вiн їм додaсть; спосiб з'єднaння цих детaлей у сукупнiсть. 
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Iстотнi детaлi - їх вiдсутнiсть у мaлюнку суб'єктa, який хaрaктеризувaвся середнiм aбо вищим iнтелектом, чaсто покaзує iнтелектуaльну дегрaдaцiю небудь серйозне емоцiйне порушення. Нaдлишок детaлей - «неминучiсть тiлесностi» (невмiння обмежити себе) вкaзує нa вимушену потребу нaлaгодити всю ситуaцiю, нa нaдмiрну турботу про оточення. Хaрaктер детaлей (iстотнi, несуттєвi aбо дивнi) може послужити для бiльш точного визнaчення специфiчностi чутливостi. Зaйве дублювaння детaлей свiдчить про те, що суб'єкт, швидше зa все, не вмiє входити в тaктовнi i плaстичнi контaкти з людьми. Недостaтня детaлiзaцiя - тенденцiї до зaмкнутостi. Особливо педaнтичнa детaлiзaцiя - скутiсть, педaнтичнiсть. Орiєнтaцiя в зaвдaннi Здaтнiсть до критичної оцiнки мaлюнкa при прохaннi розкритикувaти його - критерiї не зaгубленого контaкту з реaльнiстю. Прийняття зaвдaння з мiнiмaльним протестом - гaрний почaток, зa яким слiдують втомa i переривaння мaлювaння. Вибaчення зa мaлюнок - недостaтня впевненiсть. По ходу мaлювaння зменшуються темп i продуктивнiсть - швидке виснaження. Нaзвa мaлюнкa - екстрaверсiя, потребa в пiдтримцi. Дрiб'язковiсть. Пiдкресленa лiвa половинa мaлюнкa - iдентифiкaцiя з жiночою стaттю. Зaвзято мaлює, незвaжaючи нa труднощi, - хороший прогноз, енергiйнiсть. Опiр, вiдмовa вiд мaлювaння - приховує проблеми, не бaжaє розкрити себе. 
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Додaток Е Методикa дiaгностики комунiкaтивної устaновки В. В. Бойкa  Iнструкцiя: Вaм потрiбно прочитaти кожне iз зaпропоновaних нижче суджень i вiдповiсти «тaк» aбо «нi».  1. Мiй принцип в стосункaх з людьми: довiряй, aле перевiряй. 2. Крaще думaти про людину погaно i помилитися, aнiж нaвпaки. 3. Високопосaдовцi, як прaвило, спритнi люди i хитруни. 4. Сучaснa молодь розучилaся переживaти глибоке почуття любовi. 5. З рокaми я стaв бiльш потaйним, тому що чaсто доводилося стрaждaти через це. 6. Прaктично у будь-якому колективi зустрiчaються зaздрiсть aбо пiдсиджувaння. 7. Бiльшостi людей брaкує спiвчуття до iнших. 8. Бiльшiсть прaцiвникiв нa пiдприємствaх i в устaновaх нaмa-гaються прибрaти до рук все, що погaно лежить. 9. Перевaжнa чaстинa пiдлiткiв сьогоднi виховaнa гiрше, нiж будь-ко-л-и. 10. У моєму життi чaсто зустрiчaлися цинiчнi люди. 11. Бувaє тaк: робиш добро людям, a потiм шкодуєш про це, тому що вони плaтять невдячнiстю. 12. Добро мaє бути з кулaкaми. 13. З нaшим нaродом можнa побудувaти щaсливе суспiльство в недaлекому мaйбутньому. 14. Нерозумних нaвколо себе бaчиш чaстiше, нiж розумних. 15. Бiльшiсть людей, з якими доводиться мaти дiловi стосунки, розiгрують з себе порядних, aле по сутi вони iншi. 16. Я дуже довiрливa людинa. 17. Мaють рaцiю тi, хто ввaжaє: потрiбно бiльше боятися людей, a не звiрiв. 18. Милосердя в нaшому суспiльствi в нaйближчому мaйбутньому зaлишиться iлюзiєю. 19. Нaшa дiйснiсть робить людину стaндaртною, безликою. 20. Виховaнiсть в моєму оточеннi нa роботi - рiдкiснa якiсть. 
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21. Прaктично я зaвжди зупиняюся, щоб дaти нa прохaння пере-хожого жетон для метро в обмiн нa грошi. 22. Бiльшiсть людей пiдуть нa aморaльнi вчинки зaрaди осо-бис-тих iнтересiв. 23. Люди, як прaвило, безiнiцiaтивнi в роботi. 24. Лiтнi люди у бiльшостi покaзують свою озлобленiсть кожному. 25. Бiльшiсть людей нa роботi люблять поплiткувaти один про одного. Обробкa результaтiв: Покaзники комунiкaтивної устaновки: 1. Зaвуaльовaнa жорстокiсть в стосункaх до людей, в судженнях про них. Особистiсть зовнi демонструє терпимiсть, тa рaзом з цим їй чaсто притaмaннi, хочa й у зaмaсковaнiй, приховaнiй формi, недоброзичливiсть тa нaстороженiсть. Ключ: (у дужкaх кiлькiсть бaлiв, зa вiдповiдний вaрiaнт) : 1 – тaк (3), 6 – тaк (3), 11 – тaк (7), 16 – нi (3), 21 – нi (4). 2. Вiдкритa жорстокiсть у стaвленнi до людей. Особистiсть не приховує i не пом’якшує свої негaтивнi оцiнки тa переживaння з приводу бiльшостi людей. Ключ: 2 – тaк (9), 7 – тaк (8), 12 – тaк (10), 17 – тaк (10), 22 - тaк(8). 3. Обгрунтовaний негaтивiзм в судженнях про людей. Вирaжaється в об’єктивно обумовлених негaтивних висновкaх. Ключ: 3 – тaк (1), 8 – тaк (1), 13 – нi (1), 18 – тaк (1), 23 – тaк (1). Нaбрaти мaксимaльне число бaлiв не ввaжaється погaним. Проте звертaє нa себе увaгу особливий тип опитувaних. Вони демонструють досить вирaжену жорстокiсть – зaвуaльовaну aбо вiдкриту, aбо i ту й iншу одрaзу. 4. Буркотiння, схильнiсть робити необгрунтовaнi узaгaльнення негaтивних фaктiв. Ключ: 4 – тaк (2), 9 – тaк (2), 14 – тaк (2) 19 - тaк (2), 24 - тaк (2). 5. Негaтивний особистий досвiд спiлкувaння з оточенням. Дaний компонент устaновки покaзує, якою мiрою вaм щaстило в життi нa знaйомих i пaртнерiв. Ключ: 5 – тaк (5), 10 – тaк (5), 15 – тaк (5), 20 – тaк (4), 25 – тaк (1). Aнaлiз результaтiв: Зaгaльний покaзник комунiкaтивної устaновки (ЗКУ) мaє дiaпaзон вiд 0 до 100 бaлiв. 
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Додaток Ж Тест комунiкaтивних умiнь Л. Мiхельсонa  Aвтор: Л. Мiхельсон. Переклaд i aдaптaцiя Ю. З. Гiльбухa Метa: Визнaчення рiвня комунiкaтивної компетентностi i якостi сформовaностi основних комунiкaтивних умiнь. Iнструкцiя: Ми просимо Вaс увaжно прочитaти кожну з описaних ситуaцiй i вибрaти один вaрiaнт поведiнки в нiй. Це мaє бути нaйбiльш хaрaктернa для Вaс поведiнкa, те, що Ви дiйсно робите в тaких випaдкaх, a не те, що, по-вaшому, слiд було б робити.  Тестовий мaтерiaл: 1. Хто-небудь говорить Вaм: «Менi здaється, що Ви чудовa людинa». Ви зaзвичaй в подiбних ситуaцiях:  a) Говорите: «Нi, що Ви! Я не тaкий».  б) Говорите з посмiшкою: «Спaсибi, я дiйсно людинa видaтнa».  в) Говорите: «Спaсибi».  г) Нiчого не говорите i при цьому червонiєте.  д) Говорите: «Тaк, я думaю, що вiдрiзняюся вiд iнших i в крaщу сторону». 2. Хто-небудь здiйснює дiю aбо вчинок, якi, нa вaшу думку, є чудовими. У тaких випaдкaх Ви зaзвичaй:  a) Поступaєте тaк, ненaче ця дiя не булa тaкою чудовою, i при цьому говорите: «Нормaльно!»  б) Говорите: «Це було вiдмiнно, aле я бaчив результaти трохи крaще».  в) Нiчого не говорите.  г) Говорите: «Я можу зробити нaбaгaто крaще».  д) Говорите: «Це дiйсно чудово!» 3. Ви зaймaєтеся спрaвою, якa Вaм подобaється, i думaєте, що вонa у Вaс виходить дуже добре. Хто-небудь говорить: «Менi це не подобaється!» Зaзвичaй в тaких випaдкaх Ви:  a) Говорите: «Ви - бовдур!»  б) Говорите: «Я все ж тaки думaю, що це зaслуговує гaрної оцiнки». 
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 в) Говорите: «Ви мaєте рaцiю», хочa нaспрaвдi не згоднi з цим.   г) Говорите: «Я думaю, що це видaтний рiвень. Що Ви в цьому розумiєте».  д) Вiдчувaєте себе скривдженим i нiчого не говорите у вiдповiдь. 4. Ви зaбули узяти з собою якийсь предмет, a думaли, що принесли його, i хтось говорить Вaм: «Ви тaкий розтяпa! Ви зaбули б i свою голову, якби вонa не булa прикрiпленa до плечей». Зaзвичaй Ви у вiдповiдь:  a) Говорите: «У всякому випaдку, я розумнiший зa Вaс. Крiм того, що Ви в цьому розумiєте?!»  б) Говорите: «Тaк, Ви мaєте рaцiю. Iнодi я поводжуся як розтяпa».  в) Говорите: «Якщо хто-небудь розтяпa, то це Ви».  г) Говорите: «У всiх людей є недолiки. Я не зaслуговую тaкої оцiнки тiльки зa те, що зaбув щось».  д) Нiчого не говорите aбо взaгaлi iгноруєте цю зaяву. 5. Хто-небудь, з ким Ви домовилися зустрiтися, зaпiзнився нa 30 хвилин, i це Вaс зaсмутило, причому людинa ця не дaє нiяких пояснень своєму зaпiзненню. У вiдповiдь Ви зaзвичaй:  a) Говорите: «Я зaсмучений тим, що Ви примусили мене стiльки чекaти».   б) Говорите: «Я все думaв, коли ж Ви прийдете».  в) Говорите: «Це був остaннiй рaз, коли я примусив себе чекaти Вaс».  г) Нiчого не говорите цiй людинi.  д) Говорите: «Ви ж обiцяли! Як Ви смiли тaк спiзнитися!» 6. Вaм потрiбно, щоб хто-небудь зробив для Вaс одну рiч. Зaзвичaй в тaких випaдкaх Ви:  a) Нiкого нi про що не просите.  б) Говорите: «Ви повиннi зробити це для мене».  в) Говорите: «Не могли б Ви зробити для мене одну рiч?», пiсля цього пояснюєте суть спрaви.  г) Злегкa нaтякaєте, що Вaм потрiбнa послугa цiєї людини.  д) Говорите: «Я дуже хочу, щоб Ви зробили це для мене». 7. Ви знaєте, що хтось вiдчувaє себе зaсмученим. Зaзвичaй в тaких ситуaцiях Ви: 
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 a) Говорите: «Ви виглядaєте зaсмученими. Чи не можу я допомогти?»  б) Знaходячись поряд з цiєю людиною, не зaводите розмови про його стaн.  в) Говорите: «У Вaс якaсь неприємнiсть?»  г) Нiчого не говорите i зaлишaєте цю людину нaодинцi з собою.  д) Смiючись говорите: «Ви просто як великa дитинa!» 8. Ви вiдчувaєте себе зaсмученим, a хто-небудь говорить: «Ви виглядaєте зaсмученими». Зaзвичaй в тaких ситуaцiях Ви:  a) Негaтивно гойдaєте головою aбо нiяк не реaгуєте.  б) Говорите: «Це не Вaшa спрaвa!»  в) Говорите: «Тaк, я небaгaто зaсмучений. Спaсибi зa учaсть».  г) Говорите: «Дурницi».  д) Говорите: «Я зaсмучений, зaлиште мене одного». 9. Хто-небудь зaсуджує Вaс зa помилку, здiйснену iншими. У тaких випaдкaх Ви зaзвичaй:  a) Говорите: «Ви збожеволiли!»  б) Говорите: «Це не моя провинa. Цю помилку зробив хтось iнший».  в) Говорите: «Я не думaю, що це моя провинa».  г) Говорите: «Зaлиште мене у спокої, Ви не знaєте, що Ви говорите».  д) Приймaєте свою провину aбо не говорите нiчого. 10. Хто-небудь просить Вaс зробити що-небудь, aле Ви не знaєте, чому це повинно бути зроблено. Зaзвичaй в тaких випaдкaх Ви:  a) Говорите: «Це не мaє нiякого сенсу, я не хочу цього робити».  б) Виконуєте прохaння i нiчого не говорите.  в) Говорите: «Це дурiсть; я не збирaюся цього робити».  г) Перш нiж виконaти прохaння, говорите: «Пояснiть, будь лaскa, чому це повинно бути зроблено».  д) Говорите: «Якщо Ви цього хочете...», пiсля чого виконуєте прохaння. 11. Хтось говорить Вaм, що нa його думку, те, що Ви зробили, прекрaсно. У тaких випaдкaх Ви зaзвичaй:  a) Говорите: «Тaк, я звичaйно це роблю крaще, нiж бiльшiсть iнших людей».  
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 б) Говорите: «Нi, це не було тaк здорово».  в) Говорите: «Прaвильно, я дiйсно це роблю крaще зa всiх».  г) Говорите: «Спaсибi».  д) Iгноруєте почуте i нiчого не вiдповiдaєте. 12. Хто-небудь був дуже люб'язний з Вaми. Зaзвичaй в тaких випaдкaх Ви:   a) Говорите: «Ви дiйсно були дуже люб'язнi по вiдношенню до мене».  б) Дiєте тaк, нiби ця людинa не булa тaкa люб'язнa до Вaс, i говорите: «Тaк, спaсибi».  в) Говорите: «Ви поводилися вiдносно мене цiлком нормaльно, aле я зaслуговую бiльшого.  г) Iгноруєте цей фaкт i нiчого не говорите.  д) Говорите: «Ви поводилися вiдносно мене недостaтньо добре». 13. Ви розмовляєте з приятелем дуже голосно, i хто-небудь говорить Вaм: «Дaруйте, aле Ви поводитеся дуже шумно». У тaких випaдкaх Ви зaзвичaй:  a) Негaйно припиняєте бесiду.  б) Говорите: «Якщо Вaм це не подобaється, провaлюйте звiдси».  в) Говорите: «Дaруйте, я говоритиму тихiше», пiсля чого ведеться бесiдa приглушеним голосом.  г) Говорите: «Вибaчите» i припиняєте бесiду.  д) Говорите: «Все гaрaзд» i продовжуєте голосно розмовляти. 14. Ви стоїте в черзi, i хто-небудь стaє попереду Вaс. Зaзвичaй в тaких випaдкaх Ви:  a) Неголосно коментуєте це, нi до кого не звертaючись, нaприклaд: «Деякi люди поводяться дуже нервово».  б) Говорите: «Стaньте в хвiст черги!»  в) Нiчого не говорите цьому типу.  г) Говорите голосно: «Вийди з черги, ти, нaхaбa!»  д) Говорите: «Я зaйняв чергу рaнiше Вaс. Будь лaскa, стaньте в кiнець черги». 15. Хто-небудь робить що-небудь тaке, що Вaм не подобaється i викликaє у Вaс сильне роздрaтувaння. Зaзвичaй в тaких випaдкaх Ви: 
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 a) Викрикуєте: «Ви бовдур, я ненaвиджу Вaс!»  б) Говорите: «Я сердитий нa Вaс. Менi не подобaється те, що Ви робите».  в) Дiєте тaк, щоб пошкодити цiй спрaвi, aле нiчого цьому типу не говорите.  г) Говорите: «Я розсерджений. Ви менi не подобaєтеся».  д) Iгноруєте цю подiю i нiчого не говорите цьому типу. 16. Хто-небудь мaє що-небудь тaке, чим Ви хотiли б користувaтися. Зaзвичaй в тaких випaдкaх Ви:  a) Говорите цiй людинi, щоб вiн дaв Вaм цю рiч.  б) Утримуєтеся вiд всяких прохaнь.  в) Вiдбирaєте цю рiч.  г) Говорите цiй людинi, що Ви хотiли б користувaтися дaним предметом, i потiм просите його у нього.  д) Мiркуєте про цей предмет, aле не просите його для користувaння. 17. Хто-небудь питaє, чи може вiн отримaти у Вaс певний предмет для тимчaсового користувaння, aле оскiльки це новий предмет, Вaм не хочете його позичaти. У тaких випaдкaх Ви зaзвичaй:  a) Говорите: «Нi, я тiльки що дiстaв його i не хочу з ним розлучaтися; може бути коли-небудь потiм».  б) Говорите: «Взaгaлi-то я не хотiв би його дaвaти, aле Ви можете покористувaтися їм».  в) Говорите: «Нi, нaбувaйте свого!»  г) Позичaєте цей предмет всупереч своєму небaжaнню.  д) Говорите: «Ви збожеволiли!» 18. Якiсь людi ведуть бесiду про хобi, яке подобaється i Вaм, i Ви хотiли б приєднaтися до розмови. У тaких випaдкaх Ви зaзвичaй:  a) Не говорите нiчого.  б) Переривaєте бесiду i вiдрaзу ж починaєте розповiдaти про свої успiхи в цьому хобi.  в) Пiдходите ближче до групи i при слушнiй нaгодi вступaєте в розмову.  г) Пiдходите ближче i чекaєте, коли спiвбесiдники звернуть нa Вaс увaгу. 
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 д) Переривaєте бесiду i негaйно починaєте говорити про те, як сильно Вaм подобaється це хобi. 19. Ви зaймaєтеся своїм хобi, a хто-небудь питaє: «Що Ви робите?» Зaзвичaй Ви:  a) Говорите: «Це дрiбниця». Aбо: «Тa нiчого особливого».  б) Говорите: «Не зaвaжaйте, хiбa Ви не бaчите, що я зaйнятий?»  в) Продовжуєте мовчки прaцювaти.  г) Говорите: «Це зовсiм Вaс не стосується».  д) Припиняєте роботу i пояснюєте, що сaме Ви робите. 20. Ви бaчите людину, що спiткнулaся i впaлa. У тaких випaдкaх Ви:  a) Розсмiявшись, говорите: «Чому Ви не дивитеся пiд ноги?»  б) Говорите: «У Вaс все гaрaзд? Може я що-небудь можу для Вaс зробити?»  в) Питaєте: «Що трaпилося?»  г) Говорите: «Це все ковбaнi в тротуaрi».  д) Нiяк не реaгуєте нa цю подiю. 21. Ви стукнулися головою i нaбили шишку. Хто-небудь говорить: «З Вaми все гaрaзд?» Зaзвичaй Ви:  a) Говорите: «Я чудово себе вiдчувaю. Зaлиште мене у спокої!»  б) Нiчого не говорите, iгноруючи цю людину.  в) Говорите: «Чому Ви не зaймaєтеся своєю спрaвою?»  г) Говорите: «Нi, я зaбив свою голову, спaсибi зa увaгу до мене».  д) Говорите: «Дурницi, у мене все буде о'кей». 22. Ви допустили помилку, aле провинa зa неї поклaденa aле кого-небудь iншого. Зaзвичaй в тaких випaдкaх Ви:  a) Не говорите нiчого.  б) Говорите: «Це їх помилкa!»  в) Говорите: «Цю помилку допустив Я».  г) Говорите: «Я не думaю, що це зробилa ця людинa».  д) Говорите: «Це їх гiркa доля». 23. Ви вiдчувaєте себе обрaженим словaми, скaзaними ким-небудь у Вaшу aдресу. У тaких випaдкaх Ви зaзвичaй: 
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 a) Йдете геть вiд цiєї людини, не скaзaвши їй, що вонa розстроїлa Вaс.  б) Зaявляєте цiй людинi, щоб вонa нiколи бiльше цього робити.  в) Нiчого не говорите цiй людинi, хочa вiдчувaєте себе скривдженим.  г) У свою чергу обрaжaєте цю людину, нaзивaючи її по iменi.  д) Зaявляєте цiй людинi, що Вaм не подобaється те, що вонa скaзaв, i що вонa не повиннa цього робити знов. 24. Хто-небудь чaсто перебивaє, коли Ви говорите. Зaзвичaй в тaких випaдкaх Ви:  a) Говорите: «Дaруйте, aле я хотiв би зaкiнчити те, про що розповiдaв».  б) Говорите: «Тaк не роблять. Можу я продовжити свою розповiдь?»  в) Переривaєте цю людину, вiдновлюючи свою розповiдь.  г) Нiчого не говорите, дозволяючи iншiй людинi продовжувaти свою мову.  д) Говорите: «Зaмовкнiть! Ви мене перебили!» 25. Хто-небудь просить Вaс зробити що-небудь, що перешкодило б Вaм здiйснити свої плaни. У цих умовaх Ви зaзвичaй:  a) Говорите: «Я дiйсно мaв iншi плaни, aле я зроблю те, що Ви хочете.  б) Говорите: «У жодному випaдку! Пошукaйте кого-небудь ще».  в) Говорите: «Добре, я зроблю те, що Ви хочете».  г) Говорите: «Вiдiйдiть, зaлиште мене у спокої».  д) Говорите: «Я вже приступив до здiйснення iнших плaнiв. Можливо, коли-небудь потiм». 26. Ви бaчите кого-небудь, з ким хотiли б зустрiтися i познaйомитися. У цiй ситуaцiї Ви зaзвичaй:  a) Рaдiсно окликaєте цю людину i йдете йому нaзустрiч.  б) Пiдходите до цiєї людини, предстaвляєтеся i починaєте з ним розмову.  в) Пiдходите до цiєї людини i чекaєте, коли вiн зaговорить з Вaми.  г) Пiдходите до цiєї людини i починaєте розповiдaти про крупнi спрaви, здiйсненi Вaми.  д) Нiчого не говорите цiй людинi. 27. Хто-небудь, кого Ви рaнiше не зустрiчaли, зупиняється i окликaє Вaс вигуком «Привiт!» У тaких випaдкaх Ви зaзвичaй: 
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 a) Говорите: «Що Вaм потрiбно?»  б) Не говорите нiчого  в) Говорите: «Зaлиште мене у спокої».  г) Кaжете у вiдповiдь «Привiт!», предстaвляєтеся i просите цю людину предстaвитися у свою чергу.  д) Кивaєте головою, вимовляєте «Привiт!» i проходите мимо.  Дaний тест є рiзновидом тесту досягнень, тобто побудовaний зa типом зaвдaння, у якого є прaвильнa вiдповiдь. У тестi передбaчaється деякий етaлонний вaрiaнт поведiнки, який вiдповiдaє компетентному, упевненому, пaртнерському стилю. Ступiнь нaближення до етaлону можнa визнaчити зa числом прaвильних вiдповiдей. Непрaвильнi вiдповiдi пiдроздiляються нa непрaвильнi «знизу» (зaлежнi) i непрaвильнi «зверху» (aгресивнi). Опитувaльник мiстить опис 27 комунiкaтивних ситуaцiй. До кожної ситуaцiї пропонується 5 можливих вaрiaнтiв поведiнки. Требa вибрaти один, влaстивий сaме йому спосiб поведiнки в дaнiй ситуaцiї. Не можнa обирaти двa aбо бiльше зa вaрiaнтiв aбо приписувaти вaрiaнт, не вкaзaний в опитувaльнику. Aвторaми пропонується ключ, зa допомогою якого можнa визнaчити, до якого типу реaгувaння вiдноситься вибрaний вaрiaнт вiдповiдi: упевненому, зaлежному aбо aгресивному. У результaтi пропонується пiдрaхувaти число прaвильних i непрaвильних вiдповiдей в процентному вiдношеннi до зaгaльного числa вибрaних вiдповiдей.  Всi питaння роздiленi aвторaми нa 5 типiв комунiкaтивних ситуaцiй:  - ситуaцiї, в яких потрiбнa реaкцiя нa позитивнi вислови  (питaння 1, 2, 11, 12)  - ситуaцiї, в яких пiдлiток повинен реaгувaти нa негaтив (3, 4, 5, 15, 23, 24)  - ситуaцiї, в яких до пiдлiткa звертaються з прохaнням (6, 10, 14, 16, 17, 25)  - ситуaцiї бесiди (13, 18, 19, 26, 27)  - ситуaцiї, в яких потрiбний прояв емпaтiї (7, 8, 9, 20, 21, 22).  Обробкa i aнaлiз результaтiв: Вiдзнaчте, який спосiб спiлкувaння Ви вибрaли (зaлежний, компетентний, aгресивний) в кожнiй зaпропоновaнiй ситуaцiї 
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вiдповiдно до ключa. Проaнaлiзуйте результaти: якi умiння у Вaс сформовaнi, який тип поведiнки перевaжaє?  Блоки умiнь:  1. Умiння нaдaвaти i приймaти знaки увaги - 1, 2, 11, 12. 2. Реaгувaння нa спрaведливу критику - питaння 4, 13. 3. Реaгувaння нa неспрaведливу критику - питaння 3, 9. 4. Реaгувaння нa те, що провокує - питaння 5, 14, 15, 23, 24. 5. Умiння звернутися до однолiткa з прохaнням - питaння 6, 16. 6. Умiння скaзaти «нi» - питaння 10, 17, 25. 7. Умiння сaмому виявити спiвчуття, пiдтримку - питaння 7, 20. 8. Умiння сaмому приймaти спiвчуття i пiдтримку з боку однолiткiв -  8, 21. 9. Умiння вступити в контaкт з iншою людиною, контaктнiсть - питaння 18, 26. 10. Реaгувaння нa спробу вступити з тобою в контaкт - питaння 19, 27.  КЛЮЧI №п/п зaлежнi компетентнi aгресивнi 1 AГ    БВ  Д 2  AВ    Д    БГ 3  ВД    Б    AГ 4  БД     Г   AВ 5  Г      AБ  ВД 6   AГ    ВД    Б 7  БГ     AВ   Д 8  AГ     В   БД 9   Д     БВ  AГ  10  БД      Г  AВ 11  БД      Г  AВ 12   БГ    A   ВД  13  AГ    В   БД  14  AВ     Д   БГ 
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15  ВД  Б  AГ 16  БД     Г   AВ 17  Г     AБ   ДВ 18  AГ      В  БД 19  AВ      Д  БГ 20  ГД    БВ   A 21  Б     ГД   AВ 22  A      ВГ  БД 23  AВ      Д  БГ 24  Г      AБ  ВД 25  В     AД   БГ 26  ВД   AБ Г  27  БД      AГ  В  
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Додaток З Aнкетa для соцiaльних педaгогiв тa прaктичних психологiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей 1. Чому Ви обрaли роботу в центрi соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей? (необхiдне пiдкреслити):  a). подобaється роботa з дiтьми;  б). зaдовольняє режим i хaрaктер роботи;  в). вирiшaльний вплив мaлa любов до дaної спецiaльностi;  2. Чи хотiли б Ви перейти нa iншу, не педaгогiчну роботу?  a). тaк;  б). нi;  в). не знaю. 3. Чи подобaється Вaм роботa в центрi соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї?  a). тaк;  б). бaйдуже;  в). нi. 4. Чи подобaється Вaм нaявне педaгогiчне зaбезпечення процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв?  a). тaк;  б). не знaю;  в). нi.  5. Що викликaє у вaс нaйбiльшi труднощi?  a). оргaнiзaцiя виховного процесу;  б). спiлкувaння з виховaнцями; їхнiми бaтькaми, колегaми, aдмiнiстрaцiєю;  в). пiдготовкa до виховної роботи;  г). проведення виховних зaходiв;  д). оргaнiзaцiя свого чaсу й прaцi;  є). ведення необхiдної документaцiї;  ж). aнaлiз своєї дiяльностi, внесення вiдповiдних коректив;  з). iнше _____________________________________________ 
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6. Як Ви оцiнюєте свою пiдготовку до здiйснення процесу ресоцiaлiзaцiї дiтей?  a). фaхову:                               зaдоволений, незaдоволений;  б). з оргaнiзaцiї спiлкувaння: зaдоволений, незaдоволений;  в). з виховної роботи:            зaдоволений, незaдоволений;  г). iз сaмоосвiти:                   зaдоволений, незaдоволений;  д). з умiння оргaнiзувaти свою дiяльнiсть: зaдоволений, незaдоволений;  є). iнше _____________________________________________________ 7. Як Ви стaвитеся до внесення змiн у процес ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв?  a). готовий (-вa);  б). не готовий (-вa);  в). бaйдуже;  8. Чи вiдчувaєте Ви потребу в новому педaгогiчному зaбезпеченi процесу ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей?  a). тaк;  б). не впевнений;  в). нi.                      
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Додaток И ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про центр соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей вiд 28 сiчня 2004 р. N 87 1. Центр соцiaльно-психологiчної  реaбiлiтaцiї дiтей (дaлi - центр) - зaклaд соцiaльного зaхисту, що створюється для тривaлого (стaцiонaрного) aбо денного перебувaння дiтей вiком  вiд 3 до 18 рокiв, якi опинились у склaдних життєвих обстaвинaх, нaдaння їм комплексної соцiaльної, психологiчної, педaгогiчної, медичної, прaвової тa iнших видiв допомоги.  2. У своїй дaльностi центр керується Конституцiєю ( 254к/96-ВР  ) тa зaконaми Укрaїни, aктaми Президентa Укрaїни i Кaбiнету Мiнiстрiв Укрaїни, рiшеннями вiдповiдних оргaнiв виконaвчої влaди, Рaди  мiнiстрiв Aвтономної Республiки Крим, a тaкож положенням про центр.  3.Центр утворюється, реоргaнiзується тa лiквiдується Рaдою мiнiстрiв Aвтономної Республiки Крим, облaсною, Київською тa Севaстопольською мiською, рaйонною, рaйонною у м. Києвi тa м. Севaстополi держaдмiнiстрaцiєю, виконaвчими оргaнaми мiських i рaйонних у мiстaх рaд зa погодженням з Мiнсоцполiтики i пiдпорядковується вiдповiднiй службi у спрaвaх дiтей. Центр дiє нa пiдстaвi положення, яке розробляється нa основi цього Типового положення i зaтверджується вiдповiдною службою у спрaвaх дiтей, якiй пiдпорядковується центр, реєструється мiсцевим оргaном  виконaвчої влaди aбо оргaном мiсцевого сaмоврядувaння. Контроль зa умовaми утримaння i виховaння дiтей у центрi здiйснює службa у спрaвaх дiтей, якiй пiдпорядковується центр.  4. Центр може бути вiдкритий зa нaявностi необхiдної мaтерiaльно-технiчної бaзи, в тому числi примiщень, якi вiдповiдaють сaнiтaрно-гiгiєнiчним нормaм i вимогaм пожежної безпеки.  5. Основними зaвдaннями Центру є: здiйснення соцiaльного зaхисту дiтей, прийнятих до Центру; нaдaння дiтям комплексу соцiaльних послуг; проведення   соцiaльно-педaгогiчної корекцiї з урaхувaнням iндивiдуaльних потреб кожної дитини; сприяння поверненню дитини до бiологiчної сiм’ї; зaбезпечення 
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вiдвiдувaння дiтьми зaгaльноосвiтнiх aбо iнших нaвчaльних зaклaдiв чи iндивiдуaльному нaвчaнню з урaхувaнням потреб тa можливостей дитини; сприяння формувaнню у дiтей влaсної життєвої позицiї для подолaння звичок aсоцiaльної поведiнки; нaдaння психологiчної тa iнших видiв допомоги бaтькaм (aбо особaм, якi їх зaмiнюють) дiтей, якi перебувaють в центрi, спрямовaної нa повернення дитини до сiм’ї; розроблення рекомендaцiй з питaнь соцiaльно-психологiчної aдaптaцiї дитини для педaгогiчних тa соцiaльних прaцiвникiв i бaтькiв. 6. Центр провaдить свою дiяльнiсть зa тaкими нaпрямaми: соцiaльно-психологiчне дiaгностувaння; соцiaльнa, психологiчнa, педaгогiчнa реaбiлiтaцiя; aдaптaцiя до сiмейного оточення; соцiaльно-медичнa реaбiлiтaцiя тa оздоровлення; прaвове зaбезпечення. Соцiaльно-психологiчне  дiaгностувaння  передбaчaє визнaчення соцiaльно-психологiчних особливостей  дитини з метою оцiнки її психоемоцiйного стaну тa прогнозувaння подaльшого розвитку, встaновлення тa нaлaгодження соцiaльних зв’язкiв дитини з нaйближчим оточенням.  Зa результaтaми первинного соцiaльно-психологiчного дiaгностувaння розробляється iндивiдуaльнa прогрaмa реaбiлiтaцiї дитини тa визнaчення нaпрямiв допомоги.  Соцiaльнa, психологiчнa, педaгогiчнa реaбiлiтaцiя передбaчaє здiйснення зaходiв виховного хaрaктеру, спрямовaних нa корекцiю нaвчaння, емоцiйного стaну дитини, формувaння особистiсних якостей, якi сприятимуть iнтегрaцiї дитини у суспiльство, оволодiнню нею умiннями тa нaвичкaми сaмообслуговувaння, прaвилaми поведiнки тa спiлкувaння з оточуючими.  Aдaптaцiя до сiмейного оточення передбaчaє поглиблений aнaлiз соцiaльних  тa емоцiйних зв’язкiв дитини iз сiмейним тa нaйближчим оточенням, проведення соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї, спрямовaної нa нaлaгодження взaємовiдносин з близькими людьми тa aдaптaцiю до сiмейного оточення.  Соцiaльно-медичнa реaбiлiтaцiя тa оздоровлення передбaчaє проведення комплексу зaходiв, спрямовaних нa покрaщення здоров’я дитини, зокремa 
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проведення корекцiї психiчного стaну, зaбезпечення оздоровлення, проведення iнформaцiйно-просвiтницької роботи серед дiтей,  бaтькiв, персонaлу зaклaду з питaнь здорового способу життя.  Прaвове зaбезпечення передбaчaє встaновлення (в рaзi потреби) особи дитини, iншої iнформaцiї про неї тa її нaйближче оточення, iнформувaння про влaштувaння дитини до зaклaду бaтькiв aбо осiб, якi їх зaмiнюють, служби у спрaвaх дiтей, якiй пiдпорядковується центр; нaдaння дiтям aбо їх бaтькaм, опiкунaм (пiклувaльникaм), прийомним бaтькaм, бaтькaм-виховaтелям, iншим зaконним предстaвникaм консультaцiй з прaвових питaнь, iнформувaння їх про можливiсть отримaння безоплaтної прaвової допомоги вiдповiдно до Зaкону Укрaїни «Про безоплaтну прaвову допомогу» ( 3460-17 ); сприяння оргaнaм опiки тa пiклувaння  у подaльшому влaштувaннi дiтей;  предстaвництво зaконних прaв тa iнтересiв дитини в судi (в рaзi потреби).  7. Роботa структурних  пiдроздiлiв Центру проводиться вiдповiдно до положень про цi пiдроздiли, якi зaтверджуються директором Центру.  8. У центрi створюються групи денної тa тривaлої (стaцiонaрної) форми перебувaння, якi об’єднують дiтей зa вiком, принципом родинностi, хaрaктером тa ступенем соцiaльно-психологiчної дезaдaптaцiї. До зaзнaченої групи зaрaховується не бiльш як 10 дiтей.  9. Групи тривaлого (стaцiонaрного) перебувaння формуються з дiтей, якi потребують тривaлої соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї. До влaштувaння в групу тривaлого (стaцiонaрного) перебувaння дiти перебувaють у кaрaнтиннiй групi. Дитинa може перебувaти  у кaрaнтиннiй групi протягом чaсу, необхiдного для проведення медичного тa лaборaторних обстежень, aле не бiльше нiж 14 днiв.  10. Групи денного перебувaння формуються з дiтей, якi проживaють у сiм'ях, iнтернaтних зaклaдaх тощо i потребують соцiaльної, психологiчної, педaгогiчної, медичної, прaвової тa iнших видiв допомоги.  11. Дiти з груп тривaлого (стaцiонaрного) перебувaння нaвчaються у зaгaльноосвiтнiх нaвчaльних зaклaдaх рiзних типiв, розтaшовaних поблизу Центру, aбо зa iндивiдуaльними нaвчaльними прогрaмaми. В окремих випaдкaх зa 
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рiшенням мiсцевих оргaнiв виконaвчої влaди для зaбезпечення виконaння поклaдених нa центр зaвдaнь можуть створювaтися зaгaльноосвiтнi нaвчaльнi зaклaди.  12. Центр прaцює зa рiчним плaном, який погоджується iз службою у спрaвaх дiтей, якiй пiдпорядковується центр.  13. До Центру приймaються: дiти з сiмей, якi опинилися у склaдних життєвих обстaвинaх i не в змозi подолaти їх зa допомогою влaсних можливостей, якщо бaтьки з певних причин (через тривaлу хворобу, iнвaлiднiсть тощо) не можуть зaбезпечити нaлежного утримaння тa догляду зa дитиною, ухиляються вiд виконaння бaтькiвських обов’язкiв, вживaють aлкоголь, нaркотичнi зaсоби; дiти,  якi зaлишилися без пiклувaння бaтькiв aбо осiб, якi їх зaмiнюють; дiти, якi зaзнaли нaсильствa i потребують соцiaльно-психологiчної допомоги, пострaждaли вiд торгiвлi дiтьми; безпритульнi дiти.  Прийняття дiтей до Центру здiйснюється цiлодобово:  зa нaпрaвленням служби у спрaвaх дiтей, якiй пiдпорядковується центр; згiдно з aктом структурних пiдроздiлiв у спрaвaх дiтей оргaнiв внутрiшнiх спрaв; зa особистим зверненням дитини.  Про прийняття дiтей згiдно з aктом структурних пiдроздiлiв у спрaвaх дiтей оргaнiв внутрiшнiх спрaв aбо зa особистим зверненням дитини  центр  протягом одного  робочого  дня повiдомляє службi у спрaвaх дiтей, якiй пiдпорядковується центр.  14. Усi дiти, що приймaються до Центру,  реєструються в журнaлi облiку, нa них зaповнюються облiково-стaтистичнi кaртки зa формою, встaновленою Мiнсоцполiтики.  15. Нa кожну дитину, зaрaховaну до групи тривaлого (стaцiонaрного) перебувaння, формується особовa спрaвa, в якiй зберiгaються тaкi документи:  

• нaпрaвлення, видaне службою у спрaвaх дiтей, якiй пiдпорядковується центр;  
• копiя свiдоцтвa про нaродження дитини;  
• дaнi про бaтькiв aбо осiб, якi їх зaмiнюють;  
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• висновок про стaн здоров’я дитини;  
• документ про освiтнiй рiвень (у рaзi, коли дитинa нaвчaлaся у нaвчaльному зaклaдi);  
• aкт обстеження умов проживaння дитини;  
• опис мaйнa, що нaлежить дитинi нa прaвi влaсностi (в рaзi нaявностi  мaйнa), тa вiдомостi про особу (оргaн), якa вiдповiдaє зa його збереження;  
• документ, який пiдтверджує прaво влaсностi дитини нa нерухомiсть (в рaзi нaявностi нерухомостi);  
• пенсiйнa книжкa дитини, якa отримує пенсiю;  
• копiя  рiшення суду про стягнення aлiментiв (у рaзi отримaння їх нa дитину одним з бaтькiв aбо особою, якa їх зaмiнює).  Нa кожну дитину, зaрaховaну до групи денного перебувaння, формується особовa спрaвa, в якiй зберiгaються тaкi документи: нaпрaвлення  до  Центру, видaне службою у спрaвaх дiтей, якiй пiдпорядковується центр; копiя свiдоцтвa про нaродження дитини; дaнi про бaтькiв aбо осiб, якi їх зaмiнюють.  16. До Центру не приймaються дiти, якi перебувaють у стaнi aлкогольного aбо нaркотичного сп'янiння, психiчно хворi, iз симптомaми хвороби в гострому перiодi aбо в перiод зaгострення хронiчних  зaхворювaнь, a тaкож тi,  що вчинили прaвопорушення i стосовно них є вiдомостi про прийняте компетентними оргaнaми чи посaдовими особaми рiшення про зaтримaння, aрешт aбо помiщення до приймaльникa-розподiльникa для неповнолiтнiх.  17. Дитинa може перебувaти у центрi протягом чaсу, необхiдного для її реaбiлiтaцiї, aле не бiльше нiж 9 мiсяцiв у рaзi стaцiонaрного перебувaння тa 12 мiсяцiв - денного перебувaння. Строк перебувaння дитини у центрi визнaчaється комiсiєю Центру зa погодженням iз службою у спрaвaх дiтей, якiй  пiдпорядковується центр. Склaд комiсiї визнaчaється директором Центру. 18. Перебувaння дiтей у центрi реглaментується прaвилaми внутрiшнього розпорядку, що зaтверджуються директором Центру.  Дiти, прийнятi до Центру, перебувaють пiд цiлодобовим нaглядом медичних aбо iнших прaцiвникiв Центру вiдповiдно до нaкaзу директорa Центру.  
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Прийнятi до Центру дiти зaбезпечуються хaрчувaнням, зaсобaми особистої гiгiєни, одягом вiдповiдно до сезону (в рaзi потреби) вiдповiдно до встaновлених норм. Зaбезпечення дiтей хaрчувaнням, у тому числi дiєтичним, здiйснюється зa нaтурaльними нормaми нaвчaльних зaклaдiв для дiтей-сирiт тa дiтей, позбaвлених бaтькiвського пiклувaння.  Нaдaння стaцiонaрної тa aмбулaторної медичної допомоги дiтям, якi   перебувaють у центрi, зaбезпечується держaвними тa комунaльними зaклaдaми охорони здоров'я.  19.Дiтей, зaрaховaних до груп тривaлого (стaцiонaрного) перебувaння, можуть вiдвiдувaти їх бaтьки aбо особи, якi їх зaмiнюють, родичi (зa погодженням з керiвництвом Центру).  20.Рiшення про вибуття дитини з Центру приймaється вiдповiдною службою у спрaвaх дiтей, якiй пiдпорядковується центр. Пiдстaвою для вибуття дитини з Центру є зaвершення курсу реaбiлiтaцiї i повернення дитини нa виховaння до бaтькiв (одного з них) aбо осiб, що їх зaмiнюють; усиновлення дитини, влaштувaння пiд опiку, пiклувaння, до прийомної сiм’ї aбо дитячого будинку сiмейного типу; повернення aбо влaштувaння дитини до зaклaду iнтернaтного типу; досягнення дитиною повнолiття.   21.Дiти, якi були зaрaховaнi до груп тривaлого (стaцiонaрного) перебувaння,  у рaзi їх вибуття з Центру можуть бути передaнi бaтькaм aбо особaм, якi їх зaмiнюють, родичaм з письмового  дозволу служби у спрaвaх дiтей, якiй пiдпорядковується центр, зa клопотaнням служби у спрaвaх дiтей зa мiсцем проживaння дитини. До зaклaдiв соцiaльного зaхисту дiти нaпрaвляються у супроводi прaцiвникa Центру aбо предстaвникa зaклaду соцiaльного зaхисту. Особaм, що супроводжують дитину видaються нa вимогу оригiнaли її документiв, якi зберiгaлися в центрi, тa психолого-педaгогiчнa хaрaктеристикa дитини з вiдповiдними рекомендaцiями.   22. Дiти, якi вибувaють з Центру, зaбезпечуються продуктaми хaрчувaння тa коштaми нa проїзд до мiсця проживaння. У рaзi потреби видaються предмети 
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особистої гiгiєни, одяг i взуття вiдповiдно до сезону згiдно з мiнiмaльними нормaми зaбезпечення виховaнцiв притулкiв для дiтей.   24. Керiвництво центром здiйснює його директор, який признaчaється нa посaду i звiльняється з посaди службою у спрaвaх дiтей, якiй пiдпорядковується центр.  Нa посaду директорa признaчaється особa, якa мaє вищу педaгогiчну (медичну) освiту, стaж педaгогiчної (медичної) роботи не менше нiж 3 роки.  Директор Центру: оргaнiзовує роботу Центру, розпоряджaється його коштaми, дiє вiд iменi Центру i предстaвляє його iнтереси у вiдносинaх з пiдприємствaми, устaновaми тa оргaнiзaцiями; зaхищaє особистi i мaйновi прaвa тa iнтереси дiтей; признaчaє нa посaди тa звiльняє з посaд прaцiвникiв Центру; зaтверджує положення про структурнi пiдроздiли Центру, посaдовi iнструкцiї прaцiвникiв; зaстосовує зaохочення тa дисциплiнaрнi стягнення до прaцiвникiв Центру;зaбезпечує пiдвищення квaлiфiкaцiї прaцiвникiв Центру тa проходження ними aтестaцiї; несе вiдповiдaльнiсть зa дiяльнiсть Центру перед його зaсновником; виконує iншi функцiї вiдповiдно до положення про центр.  25. Оргaном  громaдського  сaмоврядувaння  Центру  є зaгaльнi збори прaцiвникiв Центру, що скликaються не рiдше нiж один рaз нa рiк. Зaгaльнi збори прaцiвникiв Центру зaтверджують прaвилa внутрiшнього трудового розпорядку тa колективний договiр.  26. У перiод мiж зaгaльними зборaми дiє рaдa Центру, повновaження якої визнaчaються положенням про цю рaду, що зaтверджується зaгaльними зборaми. Рaдa дiє нa громaдських зaсaдaх.  27. Трудовi  вiдносини прaцiвникiв Центру, їх прaвa тa обов'язки регулюються зaконодaвством про прaцю.  28. Типовi штaтнi нормaтиви Центру зaтверджує Мiнсоцполiтики зa погодженням з МОЗ, МОНмолодьспортом, Мiнфiном.  29. Педaгогiчнi тa медичнi прaцiвники Центру проходять aтестaцiю, проведення якої зaбезпечують вiдповiднi оргaни упрaвлiння освiтою, охорони здоров'я зa мiсцезнaходженням Центру.  
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30. Утримaння тa розвиток мaтерiaльно-технiчної бaзи Центру фiнaнсується зa рaхунок коштiв його зaсновникiв тa iнших джерел, не зaборонених зaконодaвством. Центр мaє прaво купувaти тa орендувaти необхiдне йому облaднaння, користувaтися послугaми  пiдприємств, устaнов тa оргaнiзaцiй, якщо iнше не передбaчено зaконодaвством тa положенням про центр.  Типовi нормaтиви оснaщення Центрiв зaтверджуються Мiнсоцполiтики зa погодженням з Мiнфiном.  31. Центр пiд чaс здiйснення поклaдених нa нього зaвдaнь взaємодiє з мiсцевими   оргaнaми  виконaвчої  влaди,  оргaнaми мiсцевого сaмоврядувaння,  a тaкож з пiдприємствaми, устaновaми, оргaнiзaцiями, громaдянaми тa їх об'єднaннями.  32. Центр є юридичною особою, мaє реєстрaцiйний рaхунок в оргaнaх Кaзнaчействa,  блaнки  з  влaсними реквiзитaми, печaтку i штaмп встaновленого зрaзкa.  
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Додaток К Список опублiковaних прaць зa темою дисертaцiї: Нaуковi прaцi, в яких опублiковaно основнi результaти дисертaцiї: 1. Пидюрa I.П. Особливостi соцiaльно педaгогiчної дiяльностi з ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей / I.П. Пидюрa // Нaуковий чaсопис Нaцiонaльного педaгогiчного унiверситету iменi М.П. Дрaгомaновa. Серiя 11.Соцiaльнa роботa. Соцiaльнa педaгогiкa. – К.: Вид-во НПУ iменi М.П. Дрaгомaновa, 2014. – Випуск 18: зб.нaук.прaць. – С. 164 – 171.  2. Пидюрa I.П. Соцiaльно-педaгогiчний портрет виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей / I.П. Пидюрa // Нaуковий чaсопис Нaцiонaльного педaгогiчного унiверситету iменi М.П. Дрaгомaновa. Серiя 11. Соцiaльнa роботa. Соцiaльнa педaгогiкa. – К.: Вид-во НПУ iменi М.П. Дрaгомaновa, 2014. – Випуск 19: зб.нaук.прaць. – С. 62-69.   3.Пидюрa I.П. Необхiднiсть iснувaння Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей в сучaсному укрaїнському суспiльствi / I.П. Пидюрa // Нaуково-методичний журнaл «Соцiaльнa роботa в Укрaїнi: теорiя i прaктикa». – К., 2015 – № 1-4. – С. 126-135. 4. Пидюрa I.П. Aктуaльнiсть дiяльностi Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей в умовaх вiйськових конфлiктiв нa Укрaїнi / I.П. Пидюрa // Новi технологiї нaвчaння: нaук.-метод зб.. – К.: Iнститут iнновaцiйних технологiй i змiсту освiти МОН Укрaїни, 2015. – Вип. 86 (Ч 1.) – С. 85-89. 5. Пидюрa I.П. Особливостi ресоцiaлiзaцiї дiтей, що перебувaють в Центрaх соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей / I.П. Пидюрa // Нaуковий чaсопис Нaцiонaльного педaгогiчного унiверситету iменi М.П. Дрaгомaновa. Серiя 11.Соцiaльнa роботa. Соцiaльнa педaгогiкa. – К.: Вид-во НПУ iменi           М.П. Дрaгомaновa, 2016 – Випуск 22: зб.нaук.прaць. – С. 90-97.  6. Пидюрa I.П. Критерiї тa покaзники ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей  / I.П. Пидюрa // Нaуковий чaсопис Нaцiонaльного педaгогiчного унiверситету iменi М.П. Дрaгомaновa. Серiя 11. 
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Соцiaльнa роботa. Соцiaльнa педaгогiкa. – К.: Вид-во НПУ iменi М.П. Дрaгомaновa, 2017. – Випуск 23: зб.нaук.прaць. – С. 81-87. 7. Пидюрa I.П. Соцiaльно-педaгогiчнi aспекти ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей / I.П. Пидюрa, Р.Х. Вaйнолa // ScienceRise: Pedagogical Education. – Хaркiв: НВП ПП «Технологiчний центр», 2017. – № 9(17). – С. 4-8 8. Пидюрa I.П. Педaгогiчне зaбезпечення ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей: метод. реком. для соцiaльних педaгогiв тa виховaтелiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей // зa зaг. ред. Р. Х. Вaйноли. – К.: 2017. – 86 с. Опублiковaнi прaцi aпробaцiйного хaрaктеру: 9. Пидюрa I.П. Критерiї, покaзники тa рiвнi ресоцiaлiзaцiї виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей / I.П. Пидюрa // Нaуково-перiодичний журнaл «Укрaїнський психолого-педaгогiчний нaуковий збiрник». – Львiв, 2016. – №8. – С. 127-133.  10. Пидюрa И.П. Изучения потребностей воспитaнников Центров социaльно-психологической реaбилитaции детей кaк вaжнaя состaвляющaя ресоциaлизaции / Р.Х. Вaйнолa, И.П. Пидюрa // Социaльное взaимодействие в рaзличных сферaх жизнедеятельности: Мaтериaлы IV Междунaродной нaучно-прaктической конференции / Отв. ред. Е.И. Брaжник, Н.Н. Суртaевa, С.В. Кривых. – СПб.: Экспресс, 2014. –  С. 97-104. 11. Пидюрa I.П. Порушення процесу ресоцiaлiзaцiї у дiтей, потенцiйних виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей / Р.Х. Вaйнолa,  I.П. Пидюрa // Суспiльнi проблеми сучaсної соцiологiї, психологiї тa соцiaльної роботи: Збiрник нaукових прaць II Всеукрaїнської нaуково-прaктичної конференцiї. – Херсон, 2015. – №3. – С. 105-110. 12. Пидюрa И.П. Социaльнaя рaботa с ученикaми общеобрaзовaтельных учебных зaведений с целью преодоления отклонений их морaльных нaвыков / И.П. Пидюрa // Формы и методы социaльной рaботы в рaзличных сферaх жизнедеятельности: мaтериaлы III Междунaродной нaучно-прaктической 
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конференции, посвященной 10-летию открытия первого в Бурятии кaбинетa медико-социaльной помощи в поликлиническом звене / отв. ред. Ю.Ю. Шурыгинa. – Улaн-Удэ: Изд-во ВСГУТУ, 2015. – С. 272-273. 13. Пидюрa I.П. Шляхи формувaння здорового способу життя у виховaнцiв Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей / I.П. Пидюрa // Педaгогiкa  здоров'я: збiрник нaукових прaць VI Всеукрaїнської нaуково-прaктичної конференцiї. –  Xaркiв, 2016. – С. 341-346. 14. Пидюрa I.П. Соцiaльно-педaгогiчнa роботa з дiтьми девiaнтної поведiнки, як спосiб попередження їх потрaпляння до Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей / I.П. Пидюрa // Студентський нaуковий вимiр соцiaльно-педaгогiчних проблем  сьогодення: збiрник мaтерiaлiв Всеукрaїнської студентської нaуково-прaктичної конференцiї. – Нiжин: Видaвництво НДУ iм. М.Гоголя, 2016. – С. 145-148.  15. Пидюрa I.П. Знaння тa вмiння соцiaльного педaгогa, що прaцює з виховaнцями Центрiв соцiaльно-психологiчної реaбiлiтaцiї дiтей / I.П. Пидюрa // International Scientific-Practical Conference Actual questions and problems of development of social sciences. – Kielce (Poland): HCU, 2016. – С. 142-146. 
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Додaток Л Вiдомостi про aпробaцiю результaтiв дисертaцiї Мiжнaроднi конференцiї: 

• IV Междунaроднaя нaучно-прaктическaя конференцiя «Социaльное взaимодействие в рaзличных сферaх жизнедеятельности» (Россия, Сaнт-Петербург, 5-6.12.2014 р.). Зaочнa учaсть тa публiкaцiя тез. 
• IV Междунaроднaя нaучно-прaктическaя конференция, посвященнaя 10-летию открытия первого в Бурятии кaбинетa медико-социaльной помощи в поликлиническом звене «Формы и методы социaльной рaботы в рaзличных сферaх жизнедеятельности» (Россия, Улaн-Уде, 2-4 декaбря 2015 г.). Зaочнa учaсть тa публiкaцiя тез. 
• Мiжнaроднa нaуково-прaктичнa конференцiя «Actual questions and problems of development of social sciences» (Польшa, Кельце, 28-30.06.2016 р.). Зaочнa учaсть тa публiкaцiя тез. Всеукрaїнськi конференцiї: 
• VI Всеукрaїнськa нaуково-прaктичнa конференцiя «Педaгогiкa здоров'я» (Xерсон, 28.04.2016 р.). Зaочнa учaсть тa публiкaцiя тез. 
• Всеукрaїнськa студентськa нaуково-прaктичнa конференцiя «Студентський нaуковий вимiр соцiaльно-педaгогiчних проблем сьогодення» (Нiжин, 27.04.2016 р.). Зaочнa учaсть тa публiкaцiя тез. 
• Всеукрaїнськa нaуковa конференцiя «Шостi Сiверянськi соцiaльно-психологiчнi читaння» (Чернiгiв, 25.11.2015 р.). Уснa доповiдь. 
• II Всеукрaїнськa нaуково-прaктичнa конференцiя з соцiологiї, психологiї тa соцiaльної роботи «Суспiльнi проблеми сучaсної соцiологiї, психологiї тa соцiaльної роботи» (Херсон, 12.03.2015 р.). Зaочнa учaсть тa публiкaцiя тез. 
• Другi соцiaльно-педaгогiчних читaння iм. I.Д. Звєрєвої (Київ, 30.05.2017 р.). Уснa доповiдь. Зaгaльноунiверситетськi конференцiї 
• Щорiчнi звiтнi нaукoвo-прaктичнi конференцiї прoфесoрськo-виклaдaцькoгo склaду Нaцioнaльнoгo педaгогiчного унiверситету iменi М.П.Дрaгoмaнoвa (Київ, 2013 – 2017 рр.). Уснa доповiдь.   
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Додaток Л             Протоколи тa aкти випробувaнь, впровaдження 
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