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СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ СИРІТ В УМОВАХ ПЕДАГОГОЧНОГО 

КОЛЕДЖУ 

 

У статті розглянута проблема ефективності запровадження в 

організацію навчально-виховного процесу в закладі освіти процедури  

успішної соціалізації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування.  
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Девальвація загальнолюдських і духовних цінностей в сучасному 

суспільстві, падіння авторитету родини поставили   сирітство як 

проблему національного значення, особливо «соціальне»  на одне із 

перших місць.  

Через відсутність найважливішого агенту соціалізації особистості 

- сім'ї, у соціальних сиріт, як правило виявляється більш значущою 

інституційна соціалізація. У поєднанні з негативними результатами 

впливу традиційних механізмів у ранньому періоді соціалізації під час 

перебування в батьківській неблагополучній сім'ї спостерігається 

дисгармонія пізнавальних, психологічних, соціально-психологічних та 

функціональних процесів, затримка або відсутність спроможності 

рішення деяких природно-культурних, соціально-культурних, соціально-

психологічних завдань на певних вікових етапах у дітей зазначеної 

категорії. 

 Своєрідна закритість соціального простору установи де перебуває 

дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, 

обмеженість соціальних зв'язків дітей-сиріт, сфери реалізації засвоєних 

ними соціальних норм і соціального досвіду, формування єдиної 

соціально-рольової позиції - позиції сироти - проявляються в 

майбутньому в тому, що випускники-сироти не хочуть вчитися далі в 

установах професійної освіти, ведуть асоціальний і кримінальний спосіб 

життя або, навпаки, першими стають жертвами різного роду злочинів. 

Як правило, процес фахового навчання в коледжі і подальша 

соціалізація дітей-сиріт, їх адаптація до нових умов і подальша інтеграція 

в суспільство протікають з великими труднощами.  



Теоретики відзначають  утруднений процес соціалізації дітей-

сиріт в коледжі внаслідок їх тривалого перебування на повному 

державному забезпеченні в штучно створених умовах дитячих 

інтернатних установ.  

За даними статистики в Україні щорічно 8-10 тисяч дітей стають 

сиротами при живих батьках. За даними  2012 року в Україні було 92,8 

тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Протягом 2003-2009 рр. кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, зростала (з 96,1 тис. у 2003 р. до 100,7 тис. 

дітей у 2009 р.); надалі з’явилася тенденція до її зменшення. Вже на 

початку 2012 р. кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування (95 956 осіб), була меншою, ніж у 2003 р., а у першому 

півріччі 2013 р. – 91,7 тис. осіб, з яких майже 80 % мають живих батьків 

[1,с.3]. 

Саме тому питання розробки педагогічних технологій і вибір 

відповідних педагогічних стратегій, форм, методів, методик і програм 

навчання дітей та осіб, які опинилися у важкій життєвій ситуації, стає 

пріоритетним. Велика роль у даному контексті належить науковим 

дослідженням у цій галузі, що створює основи для прийняття практичних 

рішень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про зростання 

інтересу вчених до проблеми соціалізації дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Розроблено вітчизняні та зарубіжні концепції 

соціалізації особистості (В. Абраменкова, В. Алфімов, І. Звєрєва, А. 

Капська, С. Козлова, О. Кононко, С. Куліковська, Ю.Лебєдєв, С. 

Литвиненко, А. Мудрик, І. Печенко, Л. Хухлаєва, В. Ямницький). 

Визначено особливості особистісного розвитку дітей-сиріт в умовах 

інституційного виховання (І. Дубровіна, В. Мухіна, А.Прихожан, Н. 

Толстих); з’ясовано недоліки цієї форми життєвого устрою дітей-сиріт 

(А. Прихожан, Н. Толстих.). Об’єктом дослідження вчених були також 

теорії системного, особистісного, діяльнісного підходів у розкритті 

специфіки соціалізації дітей, ролі соціальних інститутів у цих процесах 

(В. Алфімов, В. Бочарова, І. Звєрєва, А. Капська, А. Мудрик, С. 

Савченко, Л. Рубашевська, С. Харченко); технології виховної роботи, що 

сприяють процесу соціалізації дітей в умовах дитячих будинків (С. 

Козлова, С. Куліковська, Л. Хухлаєва).  

Проте, незважаючи на значний інтерес науковців до кожної з 

вищезазначених проблем, проблема соціалізації дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, залишається недостатньо 

дослідженою як у теоретичному, так і в практичному аспектах. 

Метою написання статті є обґрунтування ефективності 

запровадження в організацію навчально-виховного процесу в закладі 

освіти процедури  успішної соціалізації дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування.  

Завдання: 



1. Аналіз соціально-педагогічних умов, що забезпечують 

соціалізацію дітей-сиріт у Лисичанському педагогічному  коледжі. 

2. Обґрунтування  ефективність застосування комплексу 

педагогічних засобів, що складають процедуру соціалізації студентів 

дітей-сиріт в умовах педагогічного коледжу. 

Вивчення значної кількості концепцій соціалізації дає змогу 

виокремити основні підходи щодо аналізу місця та ролі людини у 

процесі соціалізації. 

 Під соціалізацією розуміємо процес засвоєння людиною певної 

системи знань і вмінь, зразків поведінки, соціальних норм і цінностей, 

що дають їй змогу повноправно виконувати громадянські функції. 

Основними інститутами соціалізації визнають систему освіти й 

виховання. Виховання є провідним і визначальним початком соціалізації. 

Ядро виховання складає процес передавання нагромаджених минулими 

поколіннями знань і культурних цінностей, тобто освіта. 

Найінтенсивніше соціалізація відбувається в дитинстві та юності. 

Спрямована форма соціалізації – це спеціально розроблена 

певним суспільством система засобів впливу на людину з метою її 

формування відповідно до інтересів цього суспільства. 

Соціально-педагогічні умови – це спеціально створені в 

навчально-виховному процесі сприятливі обставини для позитивного 

соціального розвитку особистості та її соціалізації. 

Підготовка студентів у педагогічному коледжі специфічна, тож 

вимагає від студента не тільки ерудованості, а й широкого спектру 

соціальних вмінь і навиків. Діти-сироти не готові до професійного 

навчання та соціальної адаптації в освітньому закладі, так як у них не 

сформовані або сформовані не на достатньому рівні вміння організувати 

свій день, скласти власний бюджет. Навички самообслуговування у 

побуті, взаємодії із соціумом не відповідають віковому рівню. 

Аналіз теоретичних джерел підтверджує, що більшість дітей, що 

відносяться до групи «соціального сирітства», мають особливості в рисах 

характеру і поведінки, серед яких найбільш часто зустрічаються: 

відсутність комунікативних навичок, уміння будувати стосунки з 

оточуючими, емоційна нерозвиненість, несформованість емпатії, 

деформація почуття власної гідності, вузькість кругозору, небажання 

вчитися, вибрати і освоювати професію. У числі найбільш істотних 

факторів можна назвати, насамперед, кризові явища в сім'ї: порушення її 

структури і функцій, зростання числа розлучень і кількості неповних 

сімей, асоціальний спосіб життя ряду сімей; падіння життєвого рівня, 

погіршення умов утримання дітей, наростання психоемоційних 

перевантажень у дорослого населення, безпосередньо відбиваються на 

дітях; поширення жорстокого поводження з дітьми в сім'ях та 

інтернатних установах при зниженні відповідальності за їх долю [4, 

с.152]. 

Зазначені соціально-педагогічні та соціально-психологічні 

проблеми сирітства серед студентів педагогічного коледжу зумовив до 



розробки та  впровадження процедури «Успішна соціалізація», що 

поетапно допомагає студенту сироті адаптуватися, сформувати 

перспективні власні цілі щодо власного навчання, отримання професії та 

саморозвитку. 

Під поняттям «процедура соціалізації» розуміємо  встановлений 

чи узвичаєний порядок здійснення соціально-педагогічних, соціально-

психологічних заходів спрямованих на інтерналізацію особистості. 

Впроваджена процедура «Соцалізації…» базується на наступних 

концепціях та ідеях теоретичної концепції соціалізації, соціальної 

адаптації та соціального виховання дітей-сиріт та дітей, які перебувають 

у зоні соціального ризику в установах початкової та середньої 

професійної освіти (В.Г. Бочаров, AB Мудрик, AA Реан, B.JI. Цвєтков); 

теоріях розвитку особистості дитини (Б.Г. Ананьєв, В. В. Давидов, О. М. 

Леонтьєв, AB Петровський, Д. Б. Ельконін) та педагогічних технологіях 

підготовки фахівців (В.В. Гузєєв, М.В. Кларін, Г.В. Лаврентьєв, М.М. 

Левіна, HH Михайлова, М.Б. Романовська, Г.К. Селевко, В.А. 

Сластьонін, С.С. Татарченкова та ін.). 

Для більш ефективного вирішення завдань соціалізації студентів 

категорії сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  постала 

необхідність уведення до штатного розпису коледжу одиниці 

соціального педагога та практичного психолога (2009р.) із відповідною 

фаховою підготовкою. 

Процедура уможливила спрямувати педагогічні зусилля 

колективу поетапно, систематично, всебічно й раціонально, згідно 

Закону України «Про забезпечення організаційно – правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування» від 13.01.2005р №2342 та Указу Президента України від 

11.07.05 р. «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей». 

Комплекс педагогічних засобів впливу на особистість дитини 

сироти - інформаційних, освітніх, особистісно-орієнтованих, 

індивідуальних, професійно-діяльнісних, тренінгових, базується на 

з'єднанні інноваційних та традиційних підходів і методів навчання, що 

забезпечують ефективність навчання дітей-сиріт в умовах педагогічного 

коледжу (формування соціальних компетенцій студентів, розвиток 

фахових компетенцій майбутніх педагогів, формування творчої 

спрямованості педагогів і студентів). 

Під час адаптаційного періоду - першого етапу  процедури 

колишній вихованець інтернату стає об’єктом загальноколеджної 

програми «Крокує першокурсник» націлену на створення оптимальних 

побутових та гуманітарних умов існування студента.  

Реалізація мети процедури уможливлюється  застосуванням 

конкретних  соціально-педагогічних технологій, а саме моніторингового 

комплексу за для  якісної діагностично-прогностичної діяльності із 

конкретним студентом – сиротою: різні форми опитування, інтерв’ю,  

тестові та арт-тестові методики дослідження особистості, соціального 

інспектування працівниками психологічної служби, вихователем 



гуртожитку, куратором академічної групи. Саме в цей період, коли  

дитина позбавляється умов режимності і залишається «сама по собі» 

важливо зорієнтувати її на шлях самореалізації, вмотивувати професією, 

психологічно підтримати, створити умови позитивного оточення. 

Однією з пріоритетних в соціалізації дитини сироти залишається 

консультативна робота фахівців, що спрямована на подолання психічних 

бар’єрів у життєдіяльності студента, усвідомлення власної статево-

рольової ідентичності, направлена на сумісне вирішення майнових 

питань, підготовку до самостійного життя. 

Програмою поетапних дій у роботі із сиротами передбачена 

тренінгова робота, в якій студенти набувають якостей і навичок дорослої 

людини, моральна свідомість яких характеризується вмінням співпере-

живати та виявляти співчуття, терпимість, бажання та вміння 

турбуватися про членів своєї «групи-сім'ї», з одного боку, та позитивно 

сприймати турботу про себе-з іншого; свободою й відповідальністю 

поведінки, працелюбністю. 

 Корекція стосунків, способів соціальної дії, посередництво в 

творчому розвитку особи зазначеної категорії, які сприяють оволодінню 

нею новим досвідом, допомозі в розблокуванні позитивних емоцій, 

створенні ситуації успіху, зміні уявлень  вихованця про своє «Я», 

підтримці ініціатив окремого студента чи групи досягається шляхом 

залучення до роботи «Молодіжного центру» за здібностями та 

вподобаннями. Інформаційно-просвітницької робота з дітьми-сиротами 

різнопланова, розрахована на діалогічність відносин й безпосередню  

рефлексію.  

Пріорітетним напрямом роботи із соціальними сиротами є 

формування вмінь у них  самостійного життя, тож процедура передбачає 

автономне проживання студентів у канікулярний  час. 

Взаємодія із державними установами, щодо працевлаштування 

дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування очікуваного 

результату не дає, попри це зусиллями педагогічного колективу студенти 

– випускники Лисичанського педагогічного коледжу за останні 5 років 

працевлаштовані за фахом та продовжують навчання за спорідненими 

педагогічними спеціальностями. 

Висновки. Специфіка процесу соціалізації дітей-сиріт в умовах 

педагогічного навчального закладу передбачає гуманне, безумовне й 

неупереджене прийняття дітей і підлітків у спілкуванні, педагогічний 

оптимізм у прогнозах. Необхідною умовою інтерналізації дитини-сироти 

можлива за умови кваліфікованої, системної допомоги державних 

освітніх установ.  

 Тож, очікуваний соціальний профіль студента категорії сироти, 

випускника педагогічного коледжу  передбачає сформовані риси  

професійних і соціальних характеристик, таких як: висока освіченість,  

комунікабельність, готовність до професійної діяльності та 

самореалізації, взаємодія з соціумом, навички технології самоосвіти, 

елементи  навчально-дослідного співробітництва.  
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