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Якщо програма буде виконана це дасть змогу підвищувати рівень активно зайнятого 

спортом населення на 1—2 відсотки кожного року; зросте рівень молоді, що готова до 

служби у Збройних Силах України та інших військових об’єднаннях, що зараз є особливо 

актуальним в наш час. 

Виконання даної Програми передбачає об’єднання всіх суспільних інститутів, органів 

місцевого самоврядування, виконавчої влади задля проведення реформ у сфері фізичної 

культури і спорту з метою приведення її у відповідність з європейськими стандартами [3]. 

Не даром кажуть - «Спорт – це здоров’я нації, а значить – її успішне майбутнє»,  на 

жаль, сьогодні спорт (як і освіта, і власне вся гуманітарна сфера) в силу ряду причин 

фінансується на недостатньому рівні. Заняття фізкультурою необхідні людині в будь-якому 

віці. Сьогодні спорт займає важливе місце як у фізичному, так і духовному житті 

суспільства. 

В останні роки в Україні здійснюються заходи щодо пропаганди та формування 

здорового способу життя в Україні які вживаються з боку державних і громадських структур 

відбуваються значні позитивні зрушення у покращенні фізичної, духовної, психічної, 

соціальної складових здоров’я населення, але цього недостатньо. На сьогодні ще існує 

потреба в проведенні якісних змін у сфері фізичної культури і спорту на основі використання 

сучасних підходів та об’єднання зусиль усіх зацікавлених організацій та широких верств 

населення України. 

Література: 

1. Міністерство молоді та спорту України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/7405 

2. Спорт в житті молоді. [Електронний ресурс]. Режим доступу:  

http://ukrbukva.net/page,6,114295-Sport-v-zhizni-molodiezhi.html 

3. Урядовий портал. Постанова Кабінету Міністрів України №115 [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249793397 

 

 

 

PRACTICE OF TRAINING OF PROFESSIONALS OF INTEGRATED CENTER 

FOR SUPPORT OF INTERNAL TRAFFICKED PERSONS AND CITIZENS OF THE CITY 

OF SOCIAL WORK BASED ON MULTIDISCIPLINARY APPROACH 

Trubavina Iryna Mykolaevna 

Doctor of Pedagogical science, Professor 

of the Department of Sciences general pedagogy and pedagogy of higher education 

of Kharkiv National Pedagogical University named after G.S. Skovoroda 

Kharkiv, Ukraine 

 

ПРАКТИКА НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ ІНТЕГРОВАНОГО ЦЕНТРУ 

ПІДТРИМКИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ТА ГРОМАДІ МІСТА 

СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ НА ОСНОВІ МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ 

Трубавіна Ірина Миколаївна 
Доктор пед. наук 

професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

 

The article is devoted to the review of the practice of training specialists in social work of 

the Integrated Support Center for internally displaced persons and community members. The author 

reveals the peculiarities of such studies, the multidisciplinary approach as its theoretical basis. This 

approach was first applied to the training of most social services in Ukraine. Its form of 
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implementation is a multidisciplinary team of mobile social work specialists and an integrated 

support center that has no analogues in Ukraine. The author proves the necessity and urgency of 

such forms of work on the basis of the multidisciplinary approach and training of specialists in such 

work. 

Key words: multidisciplinary approach, integrated support center, internally displaced 

persons, multidisciplinary team. 

 

Стаття присвячена  огляду практики навчання фахівців з  соціальної  роботи 

інтегрованого  центр підтримки  для внутрішньо  переміщених  осіб  та мешканців громади. 

Автор  розкриває  особливості такого  навчання, мультидисциплінарний підхід  як його  

теоретичну основу. Цей підхід  було  вперше застосовано   щодо  навчання більшості 

соціальних  служб  в україні. Його  формою  реалізації  є  мультидисциплінарна команда 

фахівців з  мобільної соціальної  роботи  та інтегрований центр  підтримки, аналогів яким  в 

Україні немає. Автор  доводить необхідність  та актуальність  таких  форм  роботи  на основі 

мультидисциплінарного  підходу і навчанняя фахівців такій роботі.  

Ключові слова: мультидисциплінарний підхід, інтегрований центр  підтримки, 

внутрішньо  переміщені особи,  мультидисциплінарна команда. 

 

Проблема подолання гуманітарної  кризи, яка спричинена військовим  конфліктом  на 

Сході України, пов’язується перш  за все зі згуртуванням  суспільства, допомогою  

внутрішньо  переміщеним  особам. М.Бердянськ в цьому аспекті зазнав  на собі багато  

проблем, які викликані потоком  ВПО в це місто. Якщо на початку конфлікту 3 роки тому це 

був кожний 5 мешканець – переселенець, то  зараз їх  10000 осіб на 112000 населення. Тобто  

це 10 % від  загальної  кількості мешканців невеликого міста. Виникає  питання як 

інтегрувати ВПО  без  проблем  в місцеву громаду, примирити  між  собою  і з  подіями, які 

вже відбулися в житті ВПО і після яких  треба жити далі, адаптувати  до  нових  умов життя 

велику кількість  людей без  соціальних зв’язків і допомоги тощо. На рішення цих  проблем  

спрямовано  проект міжнародної  технічної  допомоги ЄС «Створення комплексної  системи  

надання  допомоги вимушеним  переселенцям  з  зони  АТО  та громаді м.Бердянськ»,  який 

передбачав створення низки  нових  для України організаційних  структур та навчання 

фахівців для них, зокрема, в аспекті соціальної  роботи з  дорослими  важливим заходом було  

створення інтеграційного  центру підтримки, який передбачав роботу соціальних  служб  

міста з ВПО  та мешканцями громади в одному приміщенні: працівників ЦСССДМ, ССД, 

територіальних  центрів, управління у справах  сім’ї, молоді та спорту. Інтеграційний центр  

підтримки   м. Бердянська  може стати  базою  для створення подібних  центрів в інших 

містах. Він має  за мету комплексне рішення проблем ВПО та мешканців приймаючої  

громади громади мультидисицплінарною  командою  фахівців. Тут  важливим  є  не 

перерозподіл  ресурсів громади  тільки для ВПО,  а  керування принципом інтересів громади, 

до  якої  за 3 роки  вже належать  і переселенці, і ресурси  розподілятися  повинні для всіх, 

хто  їх  потребує  і перебуває  в складних  життєвих  обставинах. Це вимагає  усунення 

дублювань  і прогалин  в роботі установ і служб  міста, вимагає  інтеграції  в роботі, чим  і 

зумовлено  було  перенесення принципу роботу мультидисциплінарної  команди, яка 

обов’язкова для територіальних  центрів, на роботу всіх  соціальних  служб для роботи  

інтеграційного  центру підтримки як установи, де послуги  надаються всіма фахівцями  на 

місті, коли  до  них  прийшов  відвідувач, аби  він  не пішов без  рішення своєї  проблеми [1]. 

Такий мультидисциплінарний підхід  дозволяє  у важких  випадках  виїжджати  до  осіб, які 

потребують  на допомогу і підтримку  і відразу на місті вирішувати  комплекс проблем, 

приймати  рішення про  кризове втручання чи  складність  випадку, залучати  фахівців до  

термінового  вирішення проблеми. Відзначимо,що  в м.Бердянську  існують  місця 

компактного  проживання ВПО -  на базі гуртожитків і санаторіїв,  в яких  проживають 

інваліди, пенсіонери, сім’ї  з  дітьми. Це ті особи, які самі не в змозі жити на новому місті в 
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силу різних  причин,  їм  спокійніше жити  в МКП, де є  матеріальна і речова допомога 

частіше, ніж  в індивідуальному житлі, де є  інформація про  допомогу, недержавна 

організація з  числа ВПО як ресурс  підтримки  і інформації, проживають  люди з  такими ж  

проблемами, земляки, знайомі тощо. Частина мешканців МКП з  різних  причин  не хочуть  

переїжджати  і жити  самостійно. Це утруднює  їх  інтеграцію  в громаду  і адаптацію  в 

новому місті проживання. До  того ж  в місті є  багато  стереотипів щодо  ВПО, які не завжди  

відповідають  дійсності і перешкоджають  інтеграції  їх  в громаду, носіями  цих  стереотипів 

певною  мірою  були  і соціальні працівники.  

Тому метою  навчання соціальних  працівників інтеграційного  центру підтримки 

м.Бердянська було  перш за все зміна ставлення соціальних  працівників  до   ВПО на 

позитивне і формування професійної  компетентності їх  до  роботи з  ними в рамках  цього  

центру підтримки, формування мультидисциплінарних  команд  і відпрацювання 

міжвідомчої  взаємодії як для проведення виїзної  інформаційно-роз’яснювальної  роботи  з  

ВПО  в МКП, так і для роботи в самому інтегрованому центрі підтримки. 

Відзначимо, що  найважливішим  результатом  навчання фахівців, на нашу думку, 

стало, окрім набуття ними  професійної  компетентності, зміна ставлення соціальних  

працівників міста до  ВПО – воно  змінилося на розуміння і теплоту,  прийняття і емпатію. 

Відзначимо, що  більшість  соціальних  працівників не мали  досвіду участі в семінарах  

щодо  ВПО, не мали  досвіду роботи з  ними, ставилися до  них  (близько  половини)  як до  

об’єктів роботи  і навіть  як до  жертв. В то час як термін  підтримки  ВПО  вже давно 

пройшов і потрібно  формування суб’єктності ВПО у власному житті задля кращого  життя 

їх  та громади, яка їх  прийняла, формування цілепокладання і нових  життєвих  перспектив, 

прийняття рішень  щодо  подальшого  життя і самовизначення, допомога в їх  реалізації. Усі 

фахівці на кінці семінару відзначили  необхідність  суб’єктності ВПО  в соціальній роботі і в 

житті. Проведені семінари, на нашу думку, створили  умови  для виконання цих  задач на 

майбутнє і підготувало  фахівців  до  такої  роботи.  
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