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Перспективні напрями досліджень щодо профілактики соціальнопедагогічних проблем сімей ЗСУ
Гуріч В. О., Херсонський державний університет, доцент
«Унаслідок анексії Криму Росією та тривалого конфлікту у Східній
Україні ситуація з безпекою у Європі змінилася», – зазначається у звіті
Міжнародного центру конверсії у Бонні (BICC), що був презентований 1 грудня
2016 р. У Глобальному індексі мілітаризації (GIM) Україна перемістилася з 23го на 15-те місце. Це означає не тільки зміни у військовій доктрині, на чільне
місце має вийти соціальна робота із сім’ями військовослужбовців, зокрема,
соціально-педагогічна підтримка дітей, які у них виховуються.
Кількість потенційних об’єктів соціальної роботи можна вирахувати за
офіційними цифрами. На кінець 2014 року після проведених організаційних
заходів чисельність Збройних Сил сягнула крайньої позначки за Законом
України «Про чисельність Збройних Сил України»: 250 тис. осіб, у тому числі
204 тис. військовослужбовців. За прогнозами Міністерства оборони України, у
2016-2017 роках кількість тільки контрактної армії складе приблизно 75 000
військовослужбовців. На даний час кількість залучених до АТО доповнюється
добровольчими батальйонами та волонтерськими службами, яких за стресами
та стилем життя також можна віднести до військових. Відповідно до даних
Міноборони станом на станом на 1 червня 2016 р. у ЗСУ проходять військову
службу і працюють 49 552 жінки. Серед них – 17 147 військовослужбовцівжінок (8,5% від загальної чисельності військовослужбовців), у тому числі 2092
офіцери (5,3%), 14 607 солдат і сержантів (9,4%) та 32 405 цивільного
персоналу. 1509 з них отримали статус учасників бойових дій [7]. У більшості з
них – сім’ї з дітьми.

На жаль, слід констатувати явну недостатність науково-практичних
розробок, які б опирались на польові дослідження в Україні. Це можна
пояснити як відносною закритістю сімей, так і довгим часом життя без воєнних
конфліктів. Для порівняння здійснений аналіз публікацій (2001-2014 рр.) з
ключовими словами «military family», «military child», «child coping»,
«deployment» («військова сім'я», «дитина військових», «подолання труднощів
дитиною»,

«розташування\дислокація»)

[9;

12;

16]

виокремлює

три

перспективні для науково-практичних розробок теми щодо подолання
труднощів дитини: а) взаємозв’язок стилю життя батьків-військових і розвитку
дитини у залежності від віку; б) профілактика та подолання труднощів у
стосунках «батьки-діти» під час дислокування та під час сімейної реінтеграції;
в) соціально-педагогічні впливи для підтримки стресостійкості, ресурсів дитини
і сім'ї військовослужбовців.
Аналіз англоязичних наукових джерел доводить багату і різноманітну
зацікавленість дослідників у проблематиці дітей у сім’ях військовослужбовців.
Так, аналіз географічної мобільності сімей військових і, зокрема, материнські
змінні, які пов'язані з психосоціальним регулюванням дітей, довів ризик
одинокості, збідніння кола спілкування, страху негативної оцінки, вплив
депресій матері на дітей і т.д. [13; 18].
Аналіз фактору впливу розташування батьків в зоні військових дій на
сімейну систему відносин (їх невизначеність) показує, що молодь у таких сім'ях
страждає від змін в області психічного здоров'я, що породжує конфлікти з
причин дефіциту копінг-репертуару, що розвивається. Це є корисною
концепцією для розуміння досвіду цих молодих людей і структуризації зусиль з
профілактики та втручання [14]. Хоча деякі науковці зазначають, що
мобілізація батьків має незначний зв'язок з дитячою дезадаптацією, частіше це
оцінюється з точки зору саме батьків, а не дітей, зв’язки є найсильнішими у
середньому дитинстві, а найслабші у підлітковому віці [10]. Тим не менш, діти
в дослідженні A. Чандра мали більші емоційні труднощі в порівнянні з
національними зразками. Старші юнаки повідомили про значно більші

труднощі у школі та сім’ї, пов’язані з дислокацією батьків. Проживання в
орендованому житлі також виявило зв'язок з проблемами родини [11]. Для їх
подолання необхідна цільова підтримка, яка враховує стреси, що виникають з
плином часу, програми з допомоги по догляду за дитини.
Механізми ризику і підвищення стійкості в сім'ях військових стали
предметом досліджень колективу авторів під керівництвом У. Залтцмана.
Оцінка обґрунтованості «синдрому військової сім'ї» зробила висновок про те,
що якщо синдром такої сім'ї взагалі існує, його наслідки є більш тонкими і його
причини менш очевидні, ніж було раніше заявлено [17].
Отримані П. Лестером результати свідчать про те, що розташування
батьків у зоні активних бойових дій має кумулятивний ефект на дітей, який
залишається навіть після того, як військовий повертається додому. Такі дані
можуть бути інформативними для стратегій скринінгу, профілактики та
втручання [15].
В

Україні

основи

соціально-педагогічної

роботи

із

сім’ями

військовослужбовців Збройних Сил України вперше були описані у підручнику
«Соціальна педагогіка» (2009). Об’єктом діяльності соціального педагога
визначена конкретна сім’я (індивід), включена у соціальне військове
середовище. Мета такої роботи є організація позитивно спрямованої
життєдіяльності сім’ї військовослужбовця та гармонізація її взаємодії із
соціальним середовищем: створення умов для формування соціальнопедагогічної стійкості сім’ї до сприйняття і подолання важких життєвих
ситуацій; підвищення потенціалу соціалізуючої дії сім’ї на своїх членів;
відновлення і підтримка активності сім’ї; стимулювання потреби членів сім’ї у
трансформації соціально-педагогічних знань у процесі соціальної взаємодії;
досягнення такого кінцевого результату, за якого необхідність у соціальнопедагогічній підтримці сім’ї зникне [5, с. 278-279]. Свій погляд на проблему
виклали Н. Краснова, Л. Харченко та ін. у посібнику «Соціально-педагогічна та
соціальна робота з різними категоріями клієнтів» (2010) [6].

У

більшості

публікацій

останніх

років

увага

приділяється

або

психологічній складовій ресоціалізації учасників бойових дій, або питанням
соціального забезпечення. Окремі аспекти змісту соціально-педагогічної роботи
із сім’ями військовослужбовців в умовах реформування ЗСУ стали предметом
уваги Н. Олексюк [4]. Предметом аналізу стають актуальність та шляхи
вирішення на державному рівні проблем військового синдрому «АТО» [2].
Проблематика внутрішньосімейних відносин, а особливо впливу діяльності
військових батьків на їх дітей є маловивченою на національному рівні. Можна
виділити

аналіз

особливостей

сімейних

взаємовідносин

жінок-

військовослужбовців із дітьми підліткового віку, здійснений А. Аршавою, який
доводить,

що

наслідком

специфіки

військової

служби

(жорстко

регламентований розпорядок, ненормований робочий день та постійна
напруженість) є перенос проблем зі служби в сім’ю та підвищені вимоги до
дітей при недостатності уваги до своїх дітей [1, с. 12]. С. Локтаєва у ході
дослідження специфіки проявів особистісних якостей дітей професійних
військовослужбовців

наголошує

на

необхідності

корекційної

роботи

(психологічного супроводу) родини офіцера [3]. Р. Шевченко, досліджуючи
особливості дитячо-батьківських відносин у сім’ях військовослужбовців з
психосоматичними розладами, відмічає необхідність коректив стилю виховання
шляхом психолого-педагогічного впливу [8].
Таким чином, можна зробити висновок про перспективність досліджень
для розробки методик та програм підтримки сімей військовослужбовців
України з метою профілактики та подолання труднощів у стосунках «батькидіти» як під час дистанціювання батьків, так і в процесі сімейної реінтеграції.
Для цього необхідно вивчити соціально-педагогічний потенціал таких родин, їх
стресостійкості,

ресурсів

для

задоволення

потреб

дитини

і

сім'ї

військовослужбовців.
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