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ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ІНТЕГРОВАНИХ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ЯК
ІННОВАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ
Сьогодні ситуація в Україні пов’язана з економічними перетвореннями, які
відбуваються на сучасному етапі реформування української державності, процесами
демократизації та розбудови громадянського суспільства, які супроводжуються змінами в
соціальній сфері, діяльності різних соціальних інститутів. Це впливає на становлення
соціальної роботи як професійної діяльності і вимагає інноваційного підходу до надання
соціальних послуг. Таким інноваційним підходом до організації соціальної роботи і системи
надання соціальних послуг є інтегровані соціальні служби
Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив встановити, що проблемою
інтеграцій у соціальній роботі займались (О. Безпалько, Н. Горшина, Л. Ільчук,), організацією
діяльності інтегрованих соціальних служб (О. Безпалько, І. Пєша).
Для того, щоб з’ясувати поняття і сутність інтегрованих соціальних служб, необхідно
визначити поняття «інтеграція» взагалі.
Автори соціально-педагогічного словника визначають, що «інтеграція» - це сторона
процесу розвитку, яка пов’язана з об’єднанням у ціле раніше різнорідних частин та елементів
у сформованій системи або у новій системі, яка виникла з раніше непов’язаних елементів[5,
с. 94].
Н. Горшина вважає , що інтеграція – це процес, у рамках якого певна громада створює
умови для реалізації соціального потенціалу кожного індивіда – члена цієї громади [2, с. 85].
О. Безпалько розглядає інтеграцію як процес, у рамках якого певна спільнота
забезпечує реалізацію максимального соціального потенціалу особистості шляхом
покращення співпраці між різними соціальними інституціями, які функціонують у даному
регіоні [1, с. 27].
На думку Л. Ільчука, інтеграція передбачає єдину систему планування соціальних
послуг або соціального забезпечення, яка впроваджується і управляється разом з партнерами
[3, с. 115].
Зазначимо, що інтеграція – це не злиття систем соціальних служб, вона спрямована
лише на покращання співпраці між ними, за якої різні установи мають змогу розвиватися,
досягати спільних цілей. Однією з таких цілей є запровадження «комплексного підходу» в
наданні соціальних послуг сім’ям, які потребують одночасно декілька видів допомоги.
Забезпечити якісну реалізацію комплексного підходу до кожного клієнта можуть інтегровані
соціальні служби, використовуючи партнерство між соціальними інституціями.
Аналіз наукової літератури дав підстави виявити причини створення інтегрованих
соціальних служб:
1.
Взаємодія різних державних служб, що надають допомогу є недостатньо
прозорою та не зовсім зрозумілою для громадян, які її потребують.
2.
Зростає потреба в покращенні якості надання послуг в об’єднанні усіх
урядових структур та державних установ в єдину модель для забезпечення соціальних
послуг.
3.
Брак обдуманої та запланованої взаємодії в процесі надання соціальних послуг
призводить до того, що потреби громадян не задовольняються [4, с. 19].
Поряд з поняттям «інтеграція» у науковій літературі розглядається феномен
«інтегровані соціальні служби».
О. Безпалько, І. Звєрєва розглядають інтегровані соціальні служби як комплекс
спеціалізованих соціальних служб, які створюються відповідно до потреб членів громади і
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реалізують певні напрями соціальної роботи, орієнтовані на надання адресної допомоги
сім’ям і дітям у подоланні складних життєвих обставин, на основі інтегрованого підходу [1].
На думку І. Пєші, інтегровані соціальні служби – це система спеціалізованих
соціальних служб, які створюються відповідно до потреб населення і здійснюють соціальну
роботу на основі комплексного підходу з особами, які потрапили у складні життєві обставини
[4].
Ми вважаємо, що інтегровані соціальні служби – це інноваційна технологія у
соціальній роботі, яка спрямована на комплексне надання соціальних послуг населенню з
метою відновлення втрачених соціальних зв’язків у тісній взаємодії з усіма соціальними
інституціями громади. Соціальні працівники таких служб можуть ініціювати створення
комплексу нових послуг та надання їх у різних галузях освіти, охорони здоров’я, соціального
захисту.
Інтегровані соціальні служби через діяльність спеціалізованих соціальних служб як
структурних підрозділів можуть реалізовувати соціальні послуги на рівнях громади (акції,
рекламно-інформаційні кампанії, масові освітньо-виховні та профілактичні заходи); групи
(школа усвідомленого батьківства, тренінги, волонтерські групи); клієнта (консультації,
бесіди, інформації). [2, с. 80]
Отримувачами соціальних послуг, що надають такі служби можуть бути будь-які
особи, які опинились у складних життєвих обставинах і не в змозі подолати їх самостійно.
Таким чином, інтегровані соціальні служби як інноваційна технологія у соціальній
роботі спрямована на комплексне надання соціальних послуг населенню з метою більш
якісного та повного розгляду і вирішення їх життєвих проблем.
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ДІЄВІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ В РОБОТІ З РІЗНИМИ
ГРУПАМИ КЛІЄНТІВ
Соціальний вплив визначається дослідниками цього феномену як вплив на психіку
людини, тому це поняття можна ототожнювати з поняттям “соціально-психологічний вплив”.
Вітчизняні дослідники у визначенні соціального впливу акцентують увагу на його
діяльнісному аспекті. На думку В.М. Кулікова, психологічний вплив за своєю сутністю є
“проникнення” однієї особистості (або групи осіб) в психіку іншої особистості (або групи
осіб). Метою і результатом цього “проникнення” є зміна, перебудова індивідуальних або
групових психічних явищ (поглядів, відносин, мотивів, установок, станів).
В.М. Куліков визначає поняття “вплив” через співвідношення з поняттям “дії”. “Дія”
спрямована на фізичний об’єкт і виглядає як оперування цим об’єктом.
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