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СПЕЦИФИКА КЛИЕНТОВ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Уникальность социальной работы как  профессиональной деятельности 

заключается в том, что социальная помощь населению  состоит в изменении 

взаимоотношений между людьми и окружающей средой. В тезисах 

представлен современный обзор типологии клиентов социальной работы. 

 

 

Bodelan M. (Odessa, Ukraine) 

SPECIFICITY CLIENTS OF SOCIAL WORK  

As Unykalnost sotsyalnoy work Professional activities Socio employee 

zakljuchaetsja in volume, something sotsyalnoy assistance to the population, 

sostoyt vzaymootnoshenyy Between Changes in people and sredoy, 

okruzhayuschey them. In the thesis presented review of Modern typology clients 

sotsyalnoy work. 

 

 

Социальная работа  понимается как совокупность трех составных: как 

наука, учебная дисциплина и специфический вид деятельности. При этом 

социальная работа как наука также изучает сферу человеческой 

деятельности, функция которой – выработка, систематизация знаний об 

определенной действительности – социальной сфере и специфической 

социальной деятельности. Как специфический вид социальной деятельности, 

социальная работа, ориентирована на социальную сферу в целом, на 

реализацию социальных аспектов всех других видов деятельности. 

Социальная работа как учебная дисциплина – это   систематизированное 

изложение с учебными целями основ научной теории социальной работы 

применительно к профилю учебного заведения [1]. 

Уникальность социальной работы как  профессиональной деятельности 

социального работника заключается в том, что  социальной помощь 

населению,  состоит в изменении взаимоотношений между людьми и средой, 

окружающей их [4]. Эта деятельность направлена на организацию помощи 

всем лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, вне зависимости от 

социального статуса, поскольку каждый человек имеет право на помощь в 

http://www.stoptrafficking.org/view.%20statistics/
http://www.stoptrafficking.org/view.%20statistics/
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особых жизненных ситуациях независимо от того, считает ли общество 

данного человека хорошим или плохим, правым или неправым.  

Таким образом,  лицо потерпевшее объективные трудности или 

субъективные затруднения, являющееся реципиентом помощи социального 

работника и/или состоящее на учете в социальной службе [3] .  

Сложные жизненные обстоятельства могут быть вызваны  

инвалидностью, возрастом, состоянием здоровья, социальным положением, 

жизненными привычками и образом жизни, вследствие чего человек 

частично  или полностью утрачивает  возможность самостоятельно 

заботиться о личной (семейной) жизни и участвовать в  жизни общества. 

Разрешению таких сложных жизненных обстоятельств, способствует 

социальный работник – профессионально подготовленный специалист, 

имеющий необходимую квалификацию в сфере социальной работы и 

предоставляющий социальные услуги. Такие услуги включают комплекс мер 

по оказанию помощи лицам, отдельным социальным группам, которые 

находятся в сложных  жизненных обстоятельствах и не могут самостоятельно 

их преодолеть [5]. 

В социальной работе, в зависимости от уровня ее действия,  

существуют различные типологии клиентов: 

– клиентом социальной работы выступает определенный индивид 

(безнадзорный ребенок; женщина, подвергшаяся насилию;  

– лицо, страдающее алкоголизмом; пожилой человек; инвалид); 

– клиентом социальной работы выступает группа (семья; 

производственный коллектив; группа взаимопомощи; школьный класс; 

студенческая группа); 

– клиентом социальной работы выступает локальное сообщество 

(индивиды,  проживающие на общей территории, в одной местности; люди 

сходные по национальности, общей культуре; лица, объединенные 

социально-экономическим положением или трудной жизненной ситуацией). 

Определение понятия «клиент социальной работы» включает в себя 

объективные характеристики: 

– социально-демографический признак (пенсионеры, служащие, 

студенты, безработные);  

– возраст (дети, молодежь, люди среднего возраста, пожилые, 

престарелые);  

– пол (женщины, мужчины);  

– уровень образования (незаконченное среднее, среднее, средне 

специальное, незаконченное высшее, высшее, ученая степень);  

– состояние здоровья (здоровые, временно нетрудоспособные, умственно 

неполноценные, инвалиды);  

– семейное положение (состоящие в браке, вдовые, одинокие, 

находящиеся в разводе);  

– наличие иждивенцев (дети, наличие нетрудоспособных лиц на 

попечении);  

– территориальный признак (мигранты, беженцы, сельские жители); 
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– социально-профессиональный статус (трудоустроенные, 

безработные, находящиеся в декретном отпуске, домохозяйки);  

– материально-экономическое положение (малообеспеченные, с 

оптимальным уровнем доходов, проживающие за чертой бедности).  

  В социальной работе учитываются индивидуально-личностные 

характеристики клиента социальной работы, а именно: 

– индивидуально-типологические свойства личности (акцентуация 

характера, особенности темперамента, адекватность самооценки); 

– отношение к жизненным затруднениям (агрессия, апатия, смирение, 

неприятие, злость, безразличие);  

– последствия трудной жизненной ситуации (инвалидность, развод, 

девиантное поведение, безработица, социальное сиротство); 

– желание решать и умение «видеть» проблему (отрицание проблемы, 

саморазрушительное поведение, активная позиция в решении затруднений); 

– возможности выхода из проблемной ситуации (наличие/отсутствие 

финансовых возможностей, возможность обратиться к специалисту). 

  Необходимо отметить, что на практике клиент может одновременно 

обладать рядом как объективных, так и субъективных характеристик, из 

всего многообразия которых социальный работник должен выделить важные 

и малозначащие, определить социальную проблему клиента и найти 

правильные средства ее разрешения. Так выделяют группы клиентов по 

комбинированным критериям: 

– многодетные малообеспеченные семьи; 

– беспризорные и безнадзорные дети-сироты;  

– одинокие малообеспеченные пожилые люди и пр. [3].   

 Следовательно, клиенты социальной работы определяют такие 

категории как: инвалиды; безработные; участники Великой Отечественной 

войны и приравненные к ним лица; одинокие пожилые люди и семьи, 

состоящие из одних пенсионеров (по возрасту, инвалидности и прочим 

основаниям); вдовы и матери военнослужащих, погибших в Великой 

Отечественной войне, в других войнах и мирное время; лица, подвергшиеся 

политическим репрессиям и впоследствии реабилитированные; беженцы, 

вынужденные переселенцы; лица, подвергшиеся радиационному 

воздействию вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, ядерных выбросов и 

ядерных испытаний; лица, вернувшиеся из мест заключения, лишения 

свободы, специальных учебно-воспитательных учреждений; лица без 

определенного места жительства; семьи, имеющие в составе лиц, 

злоупотребляющих алкоголем, употребляющих наркотики; семьи, имеющие 

детей-инвалидов; семьи, имеющие на попечении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; семьи с низким уровнем доходов; 

многодетные семьи; семьи несовершеннолетних родителей; молодые семьи 

(в том числе студенческие); матери, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком; беременные женщины и кормящие матери; самостоятельно 

проживающие выпускники детских домов и школ-интернатов (до 

достижения материальной независимости и социальной зрелости); 
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осиротевшие или оставшиеся без попечения родителей дети; безнадзорные 

дети и подростки; дети и подростки девиантного поведения; дети, 

испытывающие жестокое обращение и насилие, оказавшиеся в условиях, 

угрожающих здоровью и развитию; разводящиеся семьи; семьи с 

неблагоприятным психологическим микроклиматом, конфликтными 

отношениями; семьи, где родители педагогически несостоятельны; лица, 

имеющие психологические затруднения, испытывающие психологические 

стрессы, склонные к суицидным поступкам и т.п. [2]. 
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ДИНАМІКА МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ В СТУДЕНТСЬКОМУ ВІЦІ 

Наданий аналіз феномену мотивації. Окремо розкрито питання про 

особливості формування мотивації, динаміки та мотивів в студентському 
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Powered by theoretical analysis of the phenomenon of motivation. 

Separately solved question about the features of motivation, dynamics and motives 

in the student’s age. 

 

 

Проблема мотивації в даний час набуває особливої актуальності. 

Вивчення структури мотивації студентів, знань та мотивів, що спонукають до 

самовизначення у професійній сфері, дозволяють психологічно обґрунтовано 

вирішувати завдання підвищення ефективності діяльності. Мотивація 
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