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ПЕРЕДМОВА 

Реформування українського суспільства загострило 

соціальні проблеми населення, що насамперед вплинуло на найбільш 

вразливу його категорію – дітей. Відчуження дітей від батьків, 

зростання процесів деформації сім’ї, руйнування морально-етичних 

норм, соціальних зв’язків, загострення криміногенної ситуації, 

погіршення здоров’я дитячого населення, недостатнє фінансування 

соціальної сфери – усе це призвело до зниження рівня захищеності 

дітей і підлітків, різкого падіння рівня матеріального й морального 

благополуччя сім’ї, зростання кількості дітей-сиріт при живих 

батьках, так званих соціальних сиріт. Соціальне сирітство стало 

невід’ємним атрибутом сучасного суспільства, що свідчить про кризу 

інституту сім’ї, негативний вплив соціуму на формування особистості 

дитини в соціальному, духовно-моральному, інтелектуальному й 

фізичному аспектах її індивідуального розвитку [176]. 

На сьогодні проблематику соціального сирітства широко 

розроблено в зарубіжній і вітчизняній науці в контексті досліджень 

інститутів сім’ї, освіти, виховання. Знедолені діти як об’єкт наукового 

аналізу привертають до себе увагу науковців різних напрямів 

суспільних наук: соціальної філософії, історії, психології, педагогіки, 

соціальної педагогіки. 

Проблему соціального сирітства та його профілактики 

висвітлено в багатьох дослідженнях вітчизняних і зарубіжних 

науковців. Історико-педагогічний аспект окресленої проблеми 

розглядають О. Бойко, О. Виноградова-Бондаренко, Г. Голиш, 
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І. Голубочка,   Н. Грицишин,   Є. Дригіна,   А.Зінченко,   А. Капська, 

О. Козлов, О. Костіна, К. Кузьміна, Л. Міщик, П. Павленок, М. Пейн, 

А. Піскунова,  Г. Попович,  Є. Студьонов,  Б. Сутиріна,  І. Федоров,  

М. Фірсов Т. Харук. Правовий аспект представлено в  наукових 

працях  таких   учених,   як   О. Карпенко,   Б. Кобзар,   Н. Комарова,  

І. Маркіна,     А. Паришів,     І. Пєша,     С. Чернета,      Т. Щілинний, 

В. Яковенко. Психологічний аспект проблеми соціального сирітства 

знайшов  відображення  в  дослідженнях  Л. Виготського,  В. Вінс,  

Ю. Володіної,   І. Галатир,   І. Дубровіної,   Р. Карнєєва   Н. Матяш,  

А. Мудрика,    В. Мухіної,    В. Ослон,    А. Прихожан,     В. Пушкар, 

С. Розум, Г. Сем’я, Л. Сенкевич. Соціологічні засади проблеми 

сирітства розглядають такі вчені: М. Астоянц, Р. Беккер, С. Кабанов, 

В. Кузьмін, Е. Лемерт, Р. Мертон, І. Осипова. Педагогічні підходи до 

роботи   з   дітьми-сиротами    вивчали    І. Бецькой,    Є. Борнеманн, 

Ф. Брокгауз,        Т. Василькова,        Ю. Василькова,         О. Газман, 

М. Галагузова,  С. Гіль,   Я. Корчак,   О. Макаренко,   Н. Михайлова, 

Д. Молленгауер,    Н. Ноддінгс,     В. Одоєвський,     Л. Олиференко, 

Л. Палієва,   Є. Рибинський,   Н. Рябцева,   Ф. Салтиков,   А. Струве, 

А. Філіпішина, Р. Чарней, Т. Шацький, Т. Яркіна. 

У теорії та практиці соціально-педагогічної роботи  з дітьми 

– соціальними сиротами переважає однобічний контекст – 

педагогічний, медичний, історичний або психологічний. Усе частіше 

акцентують увагу на необхідності збільшення кількості установ для 

дітей-сиріт, а не на пошуку варіантів попередження соціального 

сирітства. Держава витрачає значні кошти на розвиток новітніх  форм 
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опіки (дитячі будинки сімейного типу та ін.) замість того, щоб 

розробляти та впроваджувати національні й регіональні програми 

профілактики сирітства. Більшість наукових досліджень присвячено 

реабілітації дітей – соціальних сиріт в інтернатних установах, 

водночас майже відсутні праці, які розкривають превентивні 

можливості одного з перших і провідних осередків соціалізації 

дитини – загальноосвітньої школи. 

Така ситуація спричинила появу низки суперечностей між: 

соціальною метою попередження соціального сирітства в країні та 

недостатністю науково-теоретичного обґрунтування й технологічного 

забезпечення системної організації профілактики соціального 

сирітства в провідному інституті соціалізації дитини – 

загальноосвітній школі; великим виховним потенціалом школи й сім’ї 

в попередженні соціального сирітства та відсутністю взаємодії 

педагогічного колективу школи, батьків й учнів у профілактичному 

процесі; необхідністю здійснення професійного керівництва 

профілактичною діяльністю загальноосвітньої школи та низьким 

рівнем готовності соціального педагога, педагогічного колективу, 

батьків і учнів до участі в цьому процесі. 

Отже, актуальність порушеної проблеми, її соціальна й 

педагогічна значущість, виявлені суперечності та відсутність у 

вітчизняній соціально-педагогічній науці цілісного дослідження,  яке 

б розкривало теоретичні та практичні аспекти системної організації 

соціально-педагогічної роботи з профілактики появи дітей – 

соціальних сиріт у професійній діяльності соціального педагога ЗОШ, 
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зумовили необхідність розкриття наукової проблеми, присвяченої 

професійної діяльності соціального педагога загальноосвітньої школи 

з профілактики соціального сирітства. 

Науково-методичний посібник містить ряд новітніх 

положень, присвячених проблемі профілактики  соціального 

сирітства, так, обґрунтовано систему профілактики соціального 

сирітства в професійній діяльності соціального педагога ЗОШ; 

розроблено й охарактеризовано її компоненти – ціннісний, об’єкт- 

суб’єктний, змістовний, технологічний,  результативний; 

представлено соціально-педагогічний портрет особистості дитини- 

соціальної сироти в сукупності її соціальних, психологічних на 

педагогічних характеристик як об’єкта профілактичної діяльності та 

професійний портрет соціального педагога ЗОШ в сукупності 

науково-теоретичних знань, практичних умінь та особистісних 

якостей як суб’єкта профілактики соціального сирітства; 

представлено удосконалений аналіз форм і методів соціально- 

педагогічної роботи з профілактики соціального сирітства; змісту і 

напрямів процесу профілактики соціального сирітства з урахуванням 

соціальних, психологічних і педагогічних характеристик учнів групи 

ризику соціального сирітства; зміст і технології підготовки 

соціальних педагогів до профілактичної роботи із зазначеною 

категорією дітей; діагностичний інструментарій для раннього 

виявлення дітей групи ризику соціального сирітства та готовності 

педагогічного колективу школи до соціально-педагогічної роботи з 

профілактики соціального сирітства в ЗОШ. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО 

ПЕДАГОГА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 

З ПРОФІЛАКТИКИ СОЦІАЛЬНОГО СИРІТСТВА 

 
 

1.1. Соціальне сирітство як соціально-педагогічна 

проблема 

 
 

Батьківський дім і сім’я є гарантами стабільності й 

надійності в мінливому світі, однак у сучасних умовах  багато сімей 

не змогли адаптуватися та сформувати захисні механізми. Знизився 

виховний потенціал, погіршився морально-психологічний клімат у 

сімейній сфері та суспільстві загалом [176]. 

Учені назвали ХХІ століття „Століттям дитини”. Сьогодні у 

світі налічують приблизно 2 млрд. дітей, але, на жаль, майже в кожній 

державі багато дітей жебракують, живуть поза сім’єю, не мають 

належного рівня освіти та виховання. Ці проблеми не оминули й 

Україну: усе більше дітей стає сиротами при живих батьках, часто від 

них відмовляються в перші хвилини життя [88]. 

Статистичні відомості доводять, що сьогодні серед 

вихованців державних установ лише 5% не мають рідних, решта – 

діти, від яких відмовились батьки або їх було позбавлено 

батьківських прав. Опіку про дітей, які залишились без батьківського 

піклування, бере на себе держава [49; 88]. 
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Проблема сирітства сьогодні постає дуже гостро й вимагає 

вирішення на рівні держави. Педагогічна, психологічна, соціологічна, 

соціально-педагогічна, правова література, література з соціальної 

роботи свідчить про наполегливі спроби вчених описати положення 

дітей-сиріт, знайти ефективні форми й методи роботи з ними та 

довести доцільність розробки та впровадження новітніх систем із 

профілактики соціального сирітства в діяльності соціальних служб, 

загальноосвітніх шкіл, закладів опіки та піклування. 

Отже, соціальне сирітство – міждисциплінарний феномен, 

який тлумачать як соціальне явище, що характеризує стан дитини, яка 

тимчасово чи постійно перебуває поза сімейним оточенням унаслідок 

втрати батьків, а також дитини, яка не може з якихось причин чи з 

власних інтересів залишитися в сімейному оточенні, потребує захисту 

чи допомоги з боку держави [50]. 

Історико-педагогічному аспекту проблеми соціального 

сирітства в Україні присвячено чимало праць вітчизняних і 

зарубіжних вчених: О. Виноградової-Бондаренко [26], Г. Голиша [40], 

І. Голубочки [42], Н. Грицишина [46], Є. Дригіна [51], А. Капської 

[66], Т. Харук [192] та ін. Погляди цих учених не завжди збігаються, 

іноді навіть мають суперечності, але завдяки вивченню й аналізу їхніх 

праць можна простежити лінію історичного розвитку педагогічних 

ідей і зробити висновки в потрібному нам руслі. Проблему 

соціального сирітства цілком ще не досліджено, але вона має глибоке 

історичне коріння. Отже, на цьому етапі дослідження перед нами 

стоїть завдання: на підставі аналізу масиву історико-педагогічних 
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праць виокремити основні історичні періоди розвитку проблеми 

соціального сирітства та визначити основні соціально-педагогічні ідеї 

щодо дітей – соціальних сиріт у межах кожного періоду. 

Здебільшого вчені виділяють п’ять історичних періодів 

розвитку проблеми соціального сирітства (архаїчний період, період 

громадської (общинної, церковної) благодійності, період церковно- 

державної та громадської благодійності, період соціального 

планування, період соціально-педагогічної роботи. Проаналізуємо їх з 

соціально-педагогічного погляду. 

Згідно із сучасною періодизацією історії соціальної роботи, 

епоху від найдавніших часів, коли виникли опіка та підтримка 

економічно неповноцінних членів суспільства (вдів, сиріт, людей з 

обмеженими можливостями) до утворення перших класових держав, 

де соціальна допомога набула організованих форм, визначено 

архаїчною. Отже, перший, архаїчний період (з найдавніших часів до 

створення Київського князівства та хрещення Русі в IX – X ст.), який 

досліджували П. Павленок [117], М. Фірсов [2], дає нам уявлення про 

розвиток таких видів допомоги знедоленим: 1) взаємодопомога між 

племенами; 2) філантропічна допомога з боку вождів і  старійшин 

роду співплеменникам, які не могли самостійно піклуватися про себе; 

3) міжособистісна допомога. 

Найпоширенішими формами допомоги нужденним було 

годування по домівках (діти-сироти перебували цілу добу в одному 

будинку, переходячи на наступну добу в інший) та подавання 
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милостині вдовам, людям з фізичними вадами (у селах грошей було 

мало, подавали найчастіше їжею та одягом). 

Отже, на стадії родового суспільства уявлення про допомогу 

та взаємодопомогу нужденним пов’язані з механізмами реципрокації 

(взаємний обмін дарами, послугами, допомога в побутовій і 

господарській галузях) та редистрибуції (передавання частини 

надлишкового продукту в розпорядження вождів на громадські 

потреби). Уже на цій стадії відбувається оформлення суб’єктів 

допомоги, а також принципів, що регулюють зв’язки обміну й 

підтримки між суб’єктами родового простору [17]. 

Другий період учені називають періодом громадської 

(общинної, церковної) благодійності (X – початок XV ст.). Його 

розглянуто в працях О. Костіної [80], А. Піскунова [60], Г. Попович 

[133], М. Фірсова [2] та ін. 

У період громадської благодійності існували індивідуальні 

та колективні форми підтримки й захисту. Допомогу надавали людям 

похилого віку, сиротам, вдовам (індивідуальна форма захисту), а 

також родині, сусідській громаді, цілому роду (колективний захист). 

Для дітей-сиріт здійснювали всиновлення всередині родової 

общини, так зване „приймацтво”. Приймали в родину сироту зазвичай 

люди старшого віку, коли їм уже важко було самостійно вести 

господарство або коли вони не мали спадкоємців. Прийнятий у сім’ю 

сирота повинен був шанувати його нових батьків, допомагати по 

господарству та ін [17]. 
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Інша форма підтримки сиріт у той час – громадська 

допомога. За характером вона збігалася з допомогою немічним 

старцям – сироті призначали „громадських” батьків, які брали її на 

утримання, проте, якщо сирота мав господарство, громада протидіяла 

всиновленню. Таких сиріт називали вихованцями. 

В історії соціальної допомоги сиротам Київської Русі 

виділяємо три основні форми благодійності: роздача милостині, 

харчування на княжому дворі, розвезення продуктів містом для 

убогих. Зокрема, Князь Володимир наказав давати десятину з усього 

майна для бідних, сиріт, немічних, перестарілих, а також для 

допомоги багатодітним і тим, у кого майно було знищено вогнем, 

тобто, для полегшення потреб усіх знедолених. 

Крім князя Володимира, історія згадує про ще одного 

злидарелюбного князя – Ярослава Мудрого. При ньому було відкрито 

перше в Новгороді училище на триста юнаків-сиріт.  Найбільшої 

слави Ярослав Мудрий зажив завдяки складанню першого 

письмового руського зведення законів „Руська Правда”. Воно 

складалося з 37 розділів (вісім із них було цілком присвячено 

проблемам захисту дітей), що було незвичним для тогочасних 

європейських держав. 

У другій половині ХП ст. княжа допомога й захист 

нужденних суттєво змінилися, що було зумовлено збільшенням 

монастирської й церковної опіки, отже, сфера соціальної підтримки 

опинилася в розпорядженні церкви. Протягом багатьох століть церква 

й монастирі залишались осередками соціальної допомоги дітям- 
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сиротам. Монастирі спочатку існували як закриті товариства, вони не 

прагнули спілкуватися з народом, оскільки чернецтво було зреченням 

світських спокус. Зміцнившись економічно, монастирі стали 

центрами благодійної соціальної діяльності [Там само]. 

Отже, у період общинної та церковної благодійності 

зародилися цікаві форми допомоги й підтримки. Вони мали не лише 

внутрішньородовий характер, але й вийшли за його межі, стали 

основою для християнської моделі допомоги й підтримки вразливих 

верств населення, зокрема й дітей-сиріт [2; 17]. 

Третій період церковно-державної та громадської 

благодійності 

(XV  –  XIХ ст.)  розглядають   у   своїх   працях   І. Федоров   [187],  

Є. Студьонов, М. Фірсов [189]. 

ХVI ст. в історії української церкви відзначене боротьбою 

двох течій – користолюбців і некористолюбців. Перші виступали за 

збереження права церкви володіти землею й селянами, другі – проти 

надлишків, вони вважали, що краще подавати нужденним, ніж 

жертвувати церкві. Оскільки церква й монастирі не могли розв’язати 

проблему соціальної допомоги сиротам, відбулося зміцнення 

законодавства щодо державної опіки сиріт. 

Першою працею того часу, у якій розкрито основи 

профілактики сирітства, є „Домострой” (середина ХVІ ст.), складений 

священиком Сильвестром. У „Домострої” три основні частини: у 

першій наведено настанови щодо релігійного життя (морально- 

релігійне виховання – мало стати головним для батьків, які 
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турбувалися про розвиток власних дітей). Друга частина, присвячена 

сімейним стосункам, містила спеціальні настанови про необхідність 

навчання дітей тому, що потрібне в домашньому вжитку, і тільки 

потім поставлено завдання щодо навчання грамоти. Третю частину 

було присвячено влаштуванню дому, у ній подано господарські 

рекомендації. 

На межі XVII – XVIII ст. з’явилися перші проекти заміни 

мирської опіки на цивілізовані форми суспільної опіки [10; 17]. 

З ускладненням соціальних проблем владні органи, 

громадськість починають усвідомлювати обмеженість приватної 

благодійності й усталених форм церковно-монастирської опіки, 

шукати нові підходи до боротьби з жебрацтвом, іншими недугами, що 

нестримно вражали суспільство. Ідею розгортання державної системи 

громадської опіки почали реалізовувати за царя Федора Олексійовича 

(1682 р.) [88]. 

У  другій  половині  XVII  –   XVIII   ст.   відбувся   перехід 

до державної системи захисту нужденних. Перші кроки з її створенню 

було зроблено за Івана IV (Грозного), проте саме в період правління 

Петра І утвердилися державно-адміністративні підходи до суспільної 

та приватної опіки. Держава законодавчо втрутилась у справи церкви, 

підпорядкувавши її своєму впливові (1721 – 1724 рр.), обмежила, а в 

окремі періоди фактично призупинила використання монастирів як 

закладів соціального піклування. Практично до 60-х років XIX ст. 

церковно-монастирські форми допомоги перебували в стані кризи. 

Якщо раніше убога людина мала статус святенності, то тепер 
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критерієм, що визначав нову теорію допомоги, стала здатність 

приносити користь суспільству. Саме з цих позицій починають 

розглядати проблеми бідності, активізується боротьба з професійним 

жебрацтвом. 

Основи системного підходу до соціальної допомоги почали 

виявлятися вже наприкінці XVIII ст. з прийняттям законодавства про 

губернії (1775 р.). Катерина ІІ спеціально створила органи суспільної 

опіки, які охоплювали інститути підтримки та інститути контролю: 

народні школи, лікарні, сирітські будинки, аптеки, богадільні, 

будинки для невиліковно хворих, для душевнохворих, трудові, 

гамівні [2; 17; 184; 190]. 

Для економічного розвитку України  в  першій половині 

XIX ст. був характерний розпад феодально-кріпосницької системи. У 

цей період дуже гостро постало питання підтримки нужденних. 

Систему соціального захисту представляли прикази суспільної опіки, 

які створювали в кожній губернії під головуванням цивільного 

губернатора. З 1810 року прикази перейшли під юрисдикцію 

Міністерства поліції, пізніше – Міністерства внутрішніх справ. Окрім 

того, соціальну допомогу надавали міські магістрати, дідичі 

(поміщики) в кріпацьких селах та війти (старости) в поселеннях з 

вільним населенням. Церковно-монастирські форми допомоги 

перебували в стані кризи [2; 10; 184; 190]. 

У другій половині XIX cт. істотно змінюється управління 

соціальним захистом. Державна фінансова підтримка закладів опіки 

на кінець XIX cт. поступово набуває систематичного 
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характеру. Згодом виявляють нові категорії непрацездатних осіб 

суспільної опіки: незаконнонароджені немовлята й підкидьки, які 

потребували загального та амбулаторного лікування, прокажені, 

безробітні. Згідно з Лікарським статутом суспільна опіка мала 

стосуватися породіль, тимчасово безпритульних неповнолітніх, осіб, 

покусаних скаженими тваринами, алкоголіків. 

Земська система опіки була більш мобільною та 

прогресивною. До її компетенції входили такі питання: розвиток 

освіти й запровадження всезагального навчання, опіка безпритульних 

дітей, організація медичного обслуговування, профілактика 

зубожіння, юридична допомога. 

Отже, для цього періоду характерні три основні форми 

соціальної допомоги сиротам: громадська благодійність (пережитки 

монастирської системи допомоги), державна система захисту, перші 

світські прояви благодійності [17]. 

Четвертий період розвитку соціально-педагогічних ідей 

проблеми   соціального    сирітства    – період    соціального 

планування (1917  –  1991)  –  висвітлено  в  працях   О. Бойко  [20],   

А. Зінченко [59] К. Кузьміна, Б. Сутиріна [81]. Формування нового 

геополітичного простору – СРСР – пов’язане з формуванням нових 

суспільних відносин. У цей період значну перевагу отримує суспільне 

виховання, яке здійснювали в дитячих будинках. Це пояснювали тим, 

що дитина знаходиться там під постійним наглядом і тому з неї легше 

виліпити те, що необхідно. Саме державу проголошували вищим 

опікуном кожної дитини [80]. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a5eca57247e8c5050a0fec78d4a9bc5b&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.nbuv.gov.ua%2Fportal%2FSoc_Gum%2FVlush%2FPed%2F2010_8%2F19.pdf
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Перша світова війна, революція, громадянська війна 

призвели до різноманітних соціально-економічних змін в Україні, 

унаслідок  чого  в  системі  допомоги  й   захисту   починає 

домінувати держава. Вона стає головним суб’єктом допомоги; церква, 

громадські організації та приватні особи не беруть участі в цій 

діяльності. 

Одним із важливих напрямів діяльності державних органів 

соціального забезпечення в 20-ті роки була боротьба з дитячою 

безпритульністю. У ці роки було створено дитячу соціальну 

інспекцію при відділі правового захисту дітей Наркомату освіти, цій 

проблемі присвячено діяльність видатного педагога А. Макаренка, 

який розробив і випробував на практиці методи психоморальної 

адаптації особистості в дитячому колективі. 

У роки Другої світової війни кількість дитячих будинків 

збільшилась. Їх відкривали для дітей-сиріт, яких вивезли з 

прифронтових областей, дітей, які втратили батьків, дітей, чиї батьки 

пішли на фронт [17; 45]. 

Нових рис і масштабів набули в цей час і проблеми охорони 

дитинства та опікування сиротами. Серед завдань були евакуація 

вихованців дитячих будинків у глиб країни та відкриття нових 

закладів. На 14 грудня 1941 р. були евакуйовані 664 дитячі будинки з 

7887 вихованцями. У постанові РНК СРСР „Про влаштування дітей, 

що залишилися без батьків” було передбачено створення додаткової 

мережі дитячих будинків, а також участь громадян у вихованні дітей 

у формі опіки та патронажу [44, с. 43]. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a5eca57247e8c5050a0fec78d4a9bc5b&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.nbuv.gov.ua%2Fportal%2FSoc_Gum%2FVlush%2FPed%2F2010_8%2F19.pdf
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У 1961 р. змінилося положення про Міністерство 

соціального забезпечення, унаслідок чого його функції значно 

розширилися у порівнянні з положенням 1937 р. На Міністерство 

було покладено виконання таких функцій: виплата пенсій; організація 

лікарсько-трудової експертизи; працевлаштування й фахове навчання 

інвалідів; матеріально-побутове обслуговування пенсіонерів, 

багатодітних і самотніх матерів; надання протезно-ортопедичної 

допомоги. 

Найважливішою сферою діяльності соціального 

обслуговування населення було матеріальне забезпечення, яке 

здійснювали в трьох основних напрямках: державне соціальне 

забезпечення, державне соціальне страхування, соціальне 

забезпечення колгоспників. Державне соціальне забезпечення 

здійснювали за рахунок союзного, республіканських та місцевих 

бюджетів (воно поширювалося на військовослужбовців, учнів та інші 

категорії громадян). Державне соціальне страхування фінансували за 

рахунок страхових внесків підприємств, організацій і дотацій  

держави (воно поширювалося на робітників і службовців). Соціальне 

забезпечення колгоспного селянства здійснювали за рахунок коштів 

колгоспів і дотацій з державного бюджету [17]. 

У 70-х роках декларували такі основні засади соціального 

забезпечення в СРСР: загальність соціального забезпечення; 

різноманітність видів обслуговування; забезпечення громадян 

різними видами соціальної допомоги за рахунок державних і 

громадських коштів. Головним напрямком діяльності Міністерства 
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соціального забезпечення на початку 80-х років стає соціальне 

забезпечення не працевлаштованого населення. 

Як і пророкували мислителі XX ст., більшовицька модель 

політичного, економічного та соціального державного устрою 

виявилася нежиттєздатною, неконкурентоспроможною. 

Проіснувавши понад 70 років тільки за рахунок примусу, насильства, 

винищення десятків мільйонів людей, вона врешті-решт розвалилася. 

Утопічність ідеології, архаїчність політичної системи не дали змоги 

побудувати ефективну економіку, а неефективна економіка 

неспроможна забезпечити високий рівень соціального захисту й 

соціальної допомоги всім, хто їх потребує. Саме тому капіталістичні 

країни Заходу набагато випередили „Країну Рад” за рівнем 

технологічного та економічного розвитку, а також за рівнем життя й 

соціального захисту населення. 

Незважаючи на задекларовані державні гарантії допомоги й 

підтримки соціально не захищеного населення, рівень соціальної 

допомоги в багатьох випадках (особливо колгоспникам, інвалідам, 

багатодітним родинам, сиротам) залишався суто символічним. 

„Контрреволюціонерів”, „ворогів народу”, колишніх підпільників 

ОУН, вояків УПА, дисидентів позбавляли допомоги взагалі. І хоч 

масового голоду в СРСР після 1947 р. вже не виникало, значна 

частина населення злидарювала, постійно перебуваючи в 

напівголодному стані, не отримуючи належної медичної допомоги, 

допомоги у здобутті бажаної освіти дітьми. 



20  

 

Отже, у період соціального планування особливе місце в 

захисті сиріт посідали школи-інтернати, кількість яких постійно 

зростала. Одним з найважливіших завдань інтернатних закладів для 

дітей-сиріт була підготовка вихованців до самостійного життя в 

суспільстві, оскільки успішна соціальна адаптація (готовність до 

шлюбу, вибору професії, організації побуту, спілкування) значною 

мірою залежала від наявності цих навичок [17; 45]. 

П’ятий період соціально-педагогічної роботи (з 1990-х рр. 

до сьогодні) з дітьми-сиротами розглядають О. Козлов [74], Л. Міщик 

[101]. 

За період незалежності створено Українську Асоціацію 

соціальних педагогів та спеціалістів з соціальної роботи (1992 р.), яка 

з 1994 стала повноправним членом Міжнародної Федерації 

Соціальних Працівників; Кабінет Міністрів України затвердив 

кваліфікаційні характеристики соціального педагога (1994 р.) та 

статус соціального педагога як педагогічного працівника (1996 р.); 

організовано роботу міжнародної літньої школи „Волонтери серед 

дітей та підлітків. Цінності. Етика. Вміння соціальної роботи” (Київ, 

1997 р.); започатковано партнерський проект „Соціальна освіта в 

Україні” (1999 р.); розроблено „Етичний кодекс спеціалістів із 

соціальної роботи України” (2003 р.); реалізовано проект „Розвиток 

системи надання соціальних послуг у громадах” (2003 р.) [17; 101]. 

Поштовхом до цього стала економічна криза (зниження 

рівня життя, безробіття, еміграція), демографічна криза (зниження 

середньої тривалості життя, тенденція до старіння населення, 
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переважання смертності над народжуваністю, погіршення стану 

здоров’я людей), соціальна криза (поява „соціальних сиріт”, 

наркозалежних підлітків, неповнолітніх злочинців, насильства, дітей, 

хворих на венеричні захворювання, ВІЛ-СНІД та ін. Це доводить 

неминучість професіоналізації соціальної роботи в Україні на початку 

1990-х років. 

Сьогодні першочерговим завданням української держави є 

реформування системи допомоги дітям-сиротам, над яким працюють 

міжнародні організації (Міжнародна організація праці, Дитячий фонд 

ООН та ін.); загальнодержавні організації (Міністерство соціальної 

політики, Міністерство освіти і науки, Державний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді; державні й недержавні регіональні 

органи, установи та організації (територіальні центри соціальної 

допомоги, дитячі містечка, соціальні служби міста, волонтерські 

загони та ін.) [17]. 

За роки незалежності в Україні створені та функціонують 

різні форми опіки дітей-сиріт: 1) сімейні форми (усиновлення, 

удочеріння), опіка піклування; 2) державно-суспільні форми 

(сімейний дитячий будинок, прийомна сім’я, дитячі села, тимчасова 

прийомна    сім’я,    патронатна    сім’я);    3) державні форми 

(будинок дитини, дитячий будинок, школа-інтернат,  притулок, 

центри тимчасового утримання дітей). 

Отже, історико-педагогічний аналіз проблеми сирітства в 

контексті історичних змін виявив, що шлях становлення й розвитку 

системи відносин між суспільством та дітьми розглянутої категорії 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a5eca57247e8c5050a0fec78d4a9bc5b&amp;url=http%3A%2F%2Fua-referat.com%2F%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a5eca57247e8c5050a0fec78d4a9bc5b&amp;url=http%3A%2F%2Fua-referat.com%2F%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a5eca57247e8c5050a0fec78d4a9bc5b&amp;url=http%3A%2F%2Fua-referat.com%2F%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a5eca57247e8c5050a0fec78d4a9bc5b&amp;url=http%3A%2F%2Fua-referat.com%2F%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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був тривалим і доволі складним і неоднозначним. На цьому шляху 

було чимало суперечностей – від антигуманного ставлення до 

дитинства взагалі до особистісно-орієнтованої парадигми виховання 

дітей-сиріт сьогодні: відбулися зміни пріоритетів від виховання дітей- 

сиріт у державних установах до активного пошуку альтернативних 

форм улаштування зазначеної категорії дітей [17; 18]. Дослідження 

різноманітних прогресивних соціально-педагогічних ідей, форм і 

методів роботи з дітьми-сиротами на різних етапах розвитку 

суспільства, їх відновлення й удосконалення є безперечним 

підґрунтям для подальшого розвитку соціально-педагогічної теорії та 

практики. 

Якість правової бази та ступінь її виконання свідчить про 

ставлення суспільства до дітей та відображає загальний рівень 

захисту прав людини та поваги до них. Якщо держава піклується про 

своє майбутнє покоління, вона повинна забезпечити повагу до його 

гідності, створити належні умови для всебічного розвитку, закласти 

основу для повноцінного та плідного життя. 

В Україні поки що, на жаль, немає спеціального 

нормативно-правового документа, який би регламентував соціально- 

педагогічну діяльність з дітьми – соціальними сиротами. Тому 

спиратимемося на загальні нормативно-правові акти, спрямовані на 

захист дітей-сиріт, виокремлюючи в них соціально-педагогічний 

зміст, та наукові праці, що розкривають наслідки позбавлення дітей 

батьківської опіки (Б. Кобзар [71], А. Паришів [120], Т. Щілинний 

[206], В. Яковенко [160]) та нормативно-правове забезпечення 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a5eca57247e8c5050a0fec78d4a9bc5b&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.nbuv.gov.ua%2Fportal%2FSoc_Gum%2FVlush%2FPed%2F2010_8%2F19.pdf
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захисту  соціальних   сиріт   (О. Карпенко   [68],   Н. Комарова   [76],  

І. Маркіна [94], С. Чернета [200]). 

За роки незалежності було прийнято кілька законів та 

врегульовано нормативно-правову базу з метою захисту прав й 

інтересів дітей-сиріт. Соціальна політика щодо охорони дитинства 

базується на міжнародних положеннях у цій галузі, оскільки наша 

держава ратифікувала Конвенцію ООН про права дитини та виконує 

інші міжнародні нормативи з питань охорони дитинства. 

До міжнародних нормативно-правових актів належить 

Конвенція ООН про права дитини від 20 листопада 1989 року, яку 

ратифіковано 27.02.1991 р. Ратифікувавши Конвенцію, Україна тим 

самим, ґрунтуючись на першорядності загальнолюдських цінностей і 

гармонійного розвитку особистості, визнала пріоритет інтересів 

дитини в суспільстві та необхідність особливої турботи про соціально 

незахищених дітей, зокрема, дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та взяла на себе зобов’язання щодо 

забезпечення прав і соціального захисту дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

Також до міжнародних нормативно-правових документів 

відносимо Європейську конвенцію про всиновлення (переглянуту) 

2008 р. і Конвенцію про захист дітей та співробітництво з питань 

міждержавного всиновлення 1993 р. У цих документах під правове 

регулювання підпадають лише діти-сироти та діти, позбавленні 

батьківського піклування. 
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Соціально-педагогічне значення названих документів 

полягає в тому, що в них виховання, розвиток та освіту дітей 

визначено обов’язком держави й суспільства. Тому ці міжнародні 

нормативно-правові акти є документами високого соціального, 

морального й соціально-педагогічного значення. Вони визнають 

пріоритет інтересів дітей над інтересами держави, закликають 

дорослих і дітей будувати взаємини на підставі рівноправності й 

поваги до поглядів один одного. 

Основним нормативно-правовим актом української держави 

є Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 

України 28 червня 1996 року, яка гарантує конституційні права та 

свободи громадян, зокрема й дітей (розділ ІІ): право на вільний 

розвиток своєї особистості (ст. 23), право на життя (ст. 27), право на 

повагу  до  гідності  особистості  (ст. 28),  право   на соціальний 

захист (ст. 46), право на житло (ст. 47), право на охорону здоров’я  

(ст. 49), право на освіту (ст. 53). Статті 51, 52 Конституції України 

передбачають, що обов’язок щодо утримання дітей до їхнього 

повноліття покладено на батьків; сім’я, материнство й батьківство 

охороняє держава; утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування, покладено на державу [78]. 

Надання всебічного захисту сиротам регламентують такі 

закони України: 

 „Про внесення змін до Цивільного кодексу України 

щодо визначення органів опіки та піклування і уточнення категорії 

осіб, над якими встановлюється опіка та піклування” від 21.12.2010 р. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a5eca57247e8c5050a0fec78d4a9bc5b&amp;url=http%3A%2F%2Fua-referat.com%2F%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a5eca57247e8c5050a0fec78d4a9bc5b&amp;url=http%3A%2F%2Fua-referat.com%2F%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a5eca57247e8c5050a0fec78d4a9bc5b&amp;url=http%3A%2F%2Fua-referat.com%2F%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a5eca57247e8c5050a0fec78d4a9bc5b&amp;url=http%3A%2F%2Fua-referat.com%2F%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a5eca57247e8c5050a0fec78d4a9bc5b&amp;url=http%3A%2F%2Fua-referat.com%2F%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a5eca57247e8c5050a0fec78d4a9bc5b&amp;url=http%3A%2F%2Fua-referat.com%2F%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a5eca57247e8c5050a0fec78d4a9bc5b&amp;url=http%3A%2F%2Fua-referat.com%2F%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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 ,,Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки 

сімей з дітьми” від 26.01.2016 р. 

 „Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування” від 13.01.2005 р. (за станом на 01.01.2017 р.). 

 „Про охорону дитинства” від 26.04.2001 р. (за станом на 

05.03.2017 р.) 

 ,,Про внесення змін до деяких законів України щодо 

захисту житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа” від 08.02.2018 р. 

Видано також укази Президента України: 

 „Про затвердження заходів щодо поліпшення становища 

дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків” від 

17.10.1997 р.; 

 „Про додаткові заходи щодо запобігання дитячій 

бездоглядності” від 28.01.2000 р.; 

 „Про додаткові заходи щодо вдосконалення роботи з 

дітьми, молоддю та сім’ями” від 23.06.2002 р. 

 ,,Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей” від 

11.07.2005 р. 

 ,,Про додаткові заходи щодо запобігання дитячій 

бездоглядності” від 11.07.2005 р. 

 „Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в 

Україні” від 16.12.2011 р. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a5eca57247e8c5050a0fec78d4a9bc5b&amp;url=http%3A%2F%2Fua-referat.com%2F%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8C
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 ,,Про додаткові заходи із забезпечення гарантій 

реалізації прав та законних інтересів дітей” від 01.06.2013 р. 

 ,,Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей- 

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх  

числа” від 12.01.2018 р. 

На захист і підтримку дітей-сиріт спрямовано постанови 

Кабінету Міністрів: 

 „Про поліпшення виховання, навчання, соціального 

захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування” від 5.04.1994 р.; 

 „Про затвердження Порядку призначення і виплати 

державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, грошового забезпечення батькам- 

вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у 

дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях” від 

06.02.2006р.; 

 „Про утворення Державного департаменту з 

усиновлення та захисту прав дитини” від 25.03.2006 р.; 

 „Про Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини” від 24.09.2008 р. 

 ,,Про поліпшення виховання, навчання, соціального 

захисту  та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених  батьківського піклування” від 06.12.2017 р. 

 ,,Про затвердження Порядку та умов надання у  2018 

році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a5eca57247e8c5050a0fec78d4a9bc5b&amp;url=http%3A%2F%2Fua-referat.com%2F%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%83
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проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з 

їх числа” від 18.04.2018 р. 

Аналіз зазначених законів, указів, розпоряджень і постанов 

дозволив нам виявити основні положення, пов’язані з регламентацією 

соціально-педагогічного захисту дітей-сиріт, змістом якого є 

створення умов для їх навчання, виховання, психологічного захисту, 

розвитку, самореалізації та інтеграції в суспільство, а саме: створення 

центрів психологічної та соціально-педагогічної діагностики й 

реабілітації для аналізу стану педагогічної занедбаності дитини; 

надання дітям комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, 

медичної, правової та інших видів допомоги; проведення соціально- 

педагогічної корекції з урахуванням індивідуальних потреб кожної 

дитини; уживання заходів з підвищення якості виховання й навчання 

учнів у навчально-виховних закладах; духовного, творчого та 

інтелектуального розвитку дітей-сиріт; розробка й затвердження 

регіональних програм соціального захисту й підтримки дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких було 

передбачено б, зокрема, здобуття кожною дитиною освіти та 

спеціальності з подальшим працевлаштуванням; створення 

спеціальних фондів для фінансування наукових досліджень, розробки 

науково-методологічних основ, науково-методичного забезпечення, 

принципів, форм і методів виховання, навчання й соціальної адаптації 

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та ін. 
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Отже, правовий аспект проблеми соціального сирітства ми 

представили аналізом основних нормативних актів, що регулюють 

питання соціально-педагогічного захисту дітей-сиріт і дітей, які 

залишилися без батьківського піклування: 

міжнародних актів,Конституції України, законів України, указів 

Президента України, постанов Кабінету Міністрів. Безперечно, ці 

документи значно допомагають регулювати підтримку та всебічний 

(правовий, соціальний, економічний, психологічний, педагогічний) 

захист знедолених дітей. Водночас в умовах сьогодення конче 

потрібен подальший розвиток нових форм влаштування дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського піклування; розробка й закріплення 

на законодавчому рівні обов’язку щодо створення належних умов для 

розвитку, самореалізації та інтеграції цієї категорії дітей  у 

суспільство та ін. 

Не менш важливим є психологічний аспект проблеми 

соціального сирітства, який вивчають В. Вінс  [27],  І. Галатир  [37], 

Л. Сенкевич [164]. Цей аспект розглядатимемо в контексті 

попередження деформацій міжособистісних стосунків дитини-сироти 

з людьми, які її оточують, та середовищем. У зв’язку з цим у  

сучасних психологічних дослідженнях виокремлено кілька напрямів: 

1. дослідження психологічних чинників соціалізації дітей- 

сиріт (А. Мудрик [103], С. Розум [151] та ін.), які розкривають 

психологічні механізми та особливості соціалізації дітей-сиріт під 

впливом різноманітних віктимогенних умов і чинників; 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a5eca57247e8c5050a0fec78d4a9bc5b&amp;url=http%3A%2F%2Fua-referat.com%2F%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a5eca57247e8c5050a0fec78d4a9bc5b&amp;url=http%3A%2F%2Fua-referat.com%2F%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a5eca57247e8c5050a0fec78d4a9bc5b&amp;url=http%3A%2F%2Fua-referat.com%2F%D0%97%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96
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2) аналіз практики та особливостей особистісного розвитку 

дітей-сиріт в умовах  інституційного  виховання (І. Дубровіна  [52],  

В. Мухіна [62], А. Прихожан [135] та ін.), який свідчить про те, що 

виховання в спеціальних державних установах для дітей-сиріт не 

завжди сприяє успішній соціалізації та адаптації до життя в 

суспільстві їхніх випускників. Саме недоліки інституційного 

виховання вказують на необхідність реформування цієї системи та 

стимулюють пошук нових форм життєустрою, що спостерігаємо 

сьогодні; 

3) аналіз значення й місця розвивального середовища в 

процесі  навчання  й  виховання  (Л. Виготський  [32],  Ю. Володіна, 

Н. Матяш, Р. Карнєєв [30]), який доводить необхідність взаємодії з 

соціальними середовищем під час організації навчально-виховного 

процесу, деінституціоналізацію й соціально-психологічну 

реінтеграцію дітей-сиріт; 

4) дослідження   нових   організаційних   форм    і 

методів життєустрою соціальних сиріт (В. Ослон [116], Г. Сем’я 

[162]), які спонукають теоретиків і практиків соціально-педагогічної 

роботи розробляти інноваційні моделі й технології (форми й методи) 

виховання дітей-сиріт та ін. 

Дослідження психологів свідчать про те, що діти з дитячих 

будинків відрізняються від дітей, яких виховують у сім’ях, передусім, 

у психічному розвитку. Розвиток соціальних сиріт поза сім’єю (в 

умовах притулку, дитячого будинку, інтернатної установи) має 

негативні особливості, які накладають відбиток на подальше життя 
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дитини. Для повного аналізу зазначеного питання (психологічний 

аспект соціального сирітства), розглянемо особливості психічного 

розвитку соціальних сиріт молодшого шкільного, підліткового та 

юнацького віку з метою виявлення загальних проблем та подальшого 

планування соціально-педагогічної роботи. 

Важливою ознакою молодшого шкільного віку є прихід 

дитини в школу, який пов’язаний з перебудовою всієї системи 

відносин дитини з дійсністю, зміною її життя й діяльності. Для дітей з 

дитячого будинку цей період – ще й перехід з однієї закритої 

установи до іншої. Ці зміни в житті дитини зумовлюють серйозні 

перебудови в системі її стосунків з дорослими й однолітками. Новий 

статус у суспільстві полягає в тому, що в дитини з’являються 

обов’язки  перед  школою,  та  дитина  повинна  адаптуватися   в 

новій „сім’ї”, і від того, наскільки успішно пройде адаптація, 

залежить подальше життя дитини в соціумі. 

Провідною діяльністю молодшого школяра є навчальна 

діяльність. У цієї категорії дітей зазвичай не сформований мотив до 

навчальної діяльності, недостатньо розвинена здатність планомірно 

досліджувати предмети, явища, виділяти їхні властивості. Головне в 

навчальній діяльності – уміння, виконуючи завдання, орієнтуватися 

на визначений загальний спосіб дії. У дітей-сиріт таке вміння не 

сформоване, у них недостатньо розвинене логічне й наочно-образне 

мислення. Соціальні сироти порівняно з дітьми, яких виховують у 

сім’ї, більш агресивні, частіше прагнуть звинуватити оточуючих, не 

вміють і не бажають визнавати свою провину, тобто по суті в них 
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домінують захисні форми поведінки в конфліктних ситуаціях і 

нездатність конструктивно вирішувати конфлікт [195]. 

Отже, виділяємо дві особливості в спілкуванні вихованців 

дитячого будинку з дорослими: з одного боку, потреба в ньому, а з 

іншого – примітивність і нерозвиненість форм спілкування. 

Мотиваційні переваги зумовлені особливостями спілкування з 

дорослими, важливим для них є ласка, схвалення вчителем або 

вихователем. 

Підлітковий вік належить до критичних періодів онтогенезу. 

Цей особливий статус віку пов’язаний зі зміною соціальної ситуації 

розвитку підлітків, їхнім прагненням долучитися до світу дорослих, 

орієнтацією поведінки на норми й цінності цього світу. Підліток, 

якого виховують в умовах дитячого будинку, складніше проходить 

(переживає) цей етап. Його починає бентежити, що він з дитячого 

будинку, він намагається відокремитися від групи дітей та якомога 

рідше згадувати про те, що він соціальна сирота. 

Спілкування вихованців дитячого будинку один з одним 

також має свої особливості: у спілкуванні переважає займенник „ми”, 

весь світ діти ділять на „своїх” і „чужих”. Ще одним аспектом є те,  

що в дитячому будинку дитина постійно спілкується з тією самою 

групою однолітків. Таку безумовність у спілкуванні з однолітками в 

дитячому будинку можна, з одного боку, розглядати, як позитивний 

чинник, що сприяє емоційній стабільності, захищеності, а з іншого, 

такі контакти не сприяють розвитку навичок спілкування з 

однолітками. 
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Підлітковий вік – це складний період для дітей-сиріт. У 

вихованців дитячого будинку труднощі в спілкуванні з однолітками 

зумовлені низьким рівнем комунікативних навичок, неадекватністю 

емоційних реакцій, ситуативністю поведінки, нездатністю до 

конструктивного вирішення проблеми та ін. [195]. 

Період юнацтва (від 15 – 16 років до 21 – 22 року) є дуже 

важливим у житті кожної людини. Саме в цьому віці відбувається 

становлення особистості. 

Юнаки – соціальні сироти чутливі до всього, що якось 

зачіпає їхню самооцінку. Вони болючіше за інших реагують на 

критику, сміх, осуд. Такі діти стають пригніченими, якщо в них щось 

не виходить в роботі або якщо вони виявляють в собі якийсь недолік. 

Унаслідок цього багатьом із них властиві сором’язливість, схильність 

до психічної ізоляції, відходу від дійсності у світ мрії. У спілкуванні з 

іншими вони почуваються ніяково й наперед упевнені, що люди, які 

їх оточують, про них погано думають. Юнаки-сироти значно менше 

беруть участь у громадському житті, рідше займають виборні посади, 

ніж їхні однолітки, яких виховують у сім’ї. Обираючи професію, 

уникають спеціальностей, які пов’язані з необхідністю керувати чи 

підкорятися або передбачають дух змагання. Навіть поставивши 

перед собою мету, вони не особливо сподіваються на успіх, 

уважаючи, що в них немає для цього необхідних рис. 

Юнацький вік є важливим для формування специфічної 

орієнтації на майбутнє, часової перспективи. Порівнюючи часову 

перспективу юнаків – соціальних сиріт, та юнаків, які мають 
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повноцінні родинні стосунки, констатуємо, що в других така 

перспектива значно глибша. Якщо для дітей з повноцінної сім’ї 

характерна велика кількість мотивів, реалізація яких пов’язана з 

доволі віддаленим майбутнім (прагнення вступити до інституту, 

створити в зрілі роки сім’ю, досягти успіхів у професійній діяльності 

та ін.), то в соціальних сиріт переважають мотиви сьогоднішнього дня 

або найближчого майбутнього (піти пограти у футбол, продовжити 

заняття у волейбольній секції та ін.), а мотиви віддаленої перспективи 

виявляються практично не вираженими. 

Професійна перспектива може бути повноцінно сформована 

лише як частина цілісної часової перспективи майбутнього. Сюди 

входять і мотиви спілкування з іншими людьми в майбутньому 

(прагнення мати друзів, узяти шлюб), і мотиви, пов’язані з розвитком 

власного „Я”. Ці групи мотивів часової перспективи також значно 

менш виражені в соціальних сиріт, вони представлені незначно та 

стосуються лише періоду актуальної життєдіяльності й найближчого 

майбутнього. 

Отже, аналізуючи психологічний аспект проблеми 

соціального сирітства, ми розглянули особливості психічного 

розвитку соціальних сиріт молодшого шкільного, підліткового та 

юнацького віку й виявили загальні проблеми їхнього розвитку. На 

підставі цього доходимо висновку: чим раніше дитина відривається 

від сім’ї, тим більше в неї виражені деформації за всіма напрямками 

психічного розвитку: бідність емоцій, труднощі в спілкуванні та 

адаптації в соціумі, пасивність, апатія, інфантилізм, неприйняття себе 
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як особистості, перевантаженість негативним досвідом (у дітей немає 

зразків позитивної поведінки, цінностей сім’ї), гіперактивність з 

відходом у асоціальну та кримінальну діяльність та ін. 

Разом з висвітленими історичними, правовими, 

психологічними аспектами проблеми соціального сирітства не менш 

важливим для нашого дослідження є аналіз цього феномену з 

соціологічного погляду, адже соціальні сироти – це особлива 

соціальна група населення, яка постійно потребує соціального  

захисту та виваженої соціальної політики з боку держави. Цей аспект 

проблеми   соціального   сирітства   розглядають    М. Астоянц    [6], 

С. Кабанов [63], В. Кузьмін [82], І. Осипова [115]. 

Не вдаючись до аналізу різноманітних соціологічних течій і 

теорій, що пояснюють різні соціальні феномени, зазначимо, що 

цікавою з урахуванням проблеми нашого дослідження є теорія 

стигматизації, яку розробляли Р. Беккер, Е. Лемерт, Р. Мертон. Ідея 

теорії стигматизації („навішування ярликів”, „таврування”), 

запропонована Р. Беккером, дає широкий діапазон для пояснення 

природи та причин сирітства як соціальної девіації. Згідно з нею, 

девіант – це той, кому прикріпили відповідний ярлик, а девіантна 

поведінка є результатом позначення його як такого. Виходячи  з 

цього, соціальне сирітство оточуючі сприймають як відхилення від 

норми, „неформальність”, яка вимагає „лікування” або ізоляції (тобто 

соціального виключення) [47]. 

Розвиваючи погляди колеги, Е. Лемерт увів поняття 

вторинної девіантності, яка розвивається після таврування як реакція 
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на нього [47]. Згідно з твердженням Е. Лемерта, формування 

девіантизації поведінки проходить у його розвитку вісім стадій, які 

представлено в табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 

Стадії девіантизації особистості внаслідок соціального 

сирітства (за теорією стигматизації) 

Стадії 

девіантизації 

Причини сирітства 

Первинна девіація Сімейне неблагополуччя 

Санкція за первинну 

девіацію 

Попередження, відвідування сім’ї 

соціальним педагогом, дільничним 

інспектором, співробітниками 

соціальних служб 

Наступна первинна 

девіація 

Адміністративне стягнення (штраф). 

Більш серйозна санкція 

і відчуження 

Постановка на облік у соціальні 

служби сімей „групи ризику”. 

Чергова первинна 

девіація з почуттям 

образи на тих, хто карає 

Вилучення дитини з родини внаслідок 

її неблагополуччя. 

Офіційна стигматизація 

девіантна 

Позбавлення батьків  батьківських 

прав, офіційне визнання їх 

неспроможними у вихованні дітей 

Посилення девіантної Посилення сімейного неблагополуччя, 



 

часу. Будь-які відхилення мають свій постійний відсоток і 

 

поведінки як реакція на 

стигматизацію і 

покарання 

що виражено в збільшенні 

споживання алкоголю, наркотичних 

речовин, зростання асоціальної 

поведінки. 

Остаточне ухвалення 

статусу девіантна 

Погіршення взаємин суспільства й 

особистості, перешкода в активній 

реалізації конституційних прав і 

свобод. 

Отже, теорія стигматизації дозволяє побачити процес 

формування ставлення суспільства до індивідуальних відхилень, 

зокрема до соціального сирітства. Замість Отже, теорія стигматизації 

дозволяє побачити процес формування ставлення суспільства до 

індивідуальних відхилень, зокрема до соціального сирітства. Замість 

проведення профілактичної роботи, надання допомоги сім’ї у важкій 

життєвій ситуації, суспільство вживає репресивні заходи, які 

сприяють посиленню девіантної поведінки батьків, зниженню їхньої 

мотивації протистояти суспільній системі, а відсутність соціальної та 

юридичної допомоги, посилення стигми у зв’язку з позбавленням 

батьківських прав, не дозволяє батькам відновити їхні права в 

майбутньому, повернути дітей у сім’ю. Як наслідок, родина 

руйнується, діти опиняються в умовах інтернатної системи, батьки ще 

більше деградують, а держава отримує ще одного вихованця 

(соціальну сироту). 

Звичайно ж, соціальне сирітство – це не специфіка нашого 
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стабільність, навіть у найбільш благополучних країнах. Водночас 

такий масштаб і відсутність будь-яких чітких перспектив вирішення 

проблеми – це дійсно особливість наших днів. 

У 1938 році Р. Мертон опублікував статтю „Соціальна 

структура та аномія” [99], одна з головних ідей якої полягала в тому, 

що основною причиною соціальних відхилень (а саме так ми 

розуміємо соціальне сирітство) є протиріччя між цілями, на які 

суспільство орієнтує людей, і можливостями їх реалізації за 

встановленими суспільством правилами. 

Відповідно до концепції Р. Мертона, соціальне сирітство – 

це своєрідна відповідь дітей на умови навколишнього середовища. 

Дитячу бездоглядність він розглядає як наслідок нормального 

реагування  дитини  на  конкретну  ситуацію,  у  якій  вона опинилась. 

„Наше головне завдання, – писав Р. Мертон, – полягає в тому, щоб 

зрозуміти, як соціальна структура спонукає деяких членів суспільства 

до не відповідної суспільним правилам і нормам поведінки” [99]. 

Наприклад, бажання родичів дітей-сиріт забезпечити дітей 

державними соціальними гарантіями та пільгами не дозволяє їм їх 

усиновляти,  оскільки  внаслідок   усиновлення  діти  втратять  пільги 

„сироти”: безкоштовне навчання в середніх і вищих навчальних 

закладах, можливість отримати житло й багато інших, якими діти в 

біологічних сім’ях не забезпечені. 

Отже, розглядаючи проблему соціального сирітства в 

контексті соціологічних підходів (теорії стигматизації („навішування 

ярликів”) Р. Беккера, вторинної девіантності внаслідок таврування 
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Е. Лемерта, соціальної детермінованості Р. Мертона), ми дійшли 

висновку, що з погляду соціологічної науки загострення проблеми 

соціального сирітства значною мірою зумовлене деморалізацією 

цінностей всього суспільства в умовах швидких соціальних змін. 

Зокрема, масовість цього соціального явища може бути пояснена 

деградацією сімейних цінностей, коли дитина перестає бути 

надцінністю в сім’ї. 

Сирітство як педагогічна проблема не є новою для науки та 

суспільства й відома з давніх часів. Кожне суспільство вирішувало її 

згідно з його традиціями та можливостями [136]. Отже, подальшому 

розгляду підлягатиме педагогічний аспект соціального сирітства, що 

доцільно здійснювати на підставі аналізу педагогічного генезису 

цього явища, розуміючи під педагогікою науку про спеціально 

організовану, цілеспрямовану й систематичну діяльність щодо 

формування людини; зміст, форми й методи виховання, освіти й 

навчання, передачі соціального досвіду від старшого покоління до 

молодшого [50]. Розглянемо наявні на сьогодні педагогічні  підходи 

до виховання дітей-сиріт у межах генези їхнього розвитку. 

Першим є духовно-моральний підхід (з VI століття), коли 

відбувається становлення уявлення про дитину як велику цінність, 

створену Богом, наголошують на необхідності повноцінного 

розвитку, освіти й виховання, що мають забезпечити названі 

(прийомні) батьки. Цей підхід представлено в роботах Ф. Брокгауза 

[22]. 
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З 1715 р. набуває поширення диференційований підхід, який 

передбачає ставлення до сиріт як до особливої соціальної групи, а 

виховання, навчання й розвиток соціальної сироти вимагають 

розробки освітніх програм з урахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей кожної дитини. Дослідження в  цій  галузі здійснював 

Ф. Салтиков [158]. 

Оскільки у ХVIII – на початку XІX століття нагальною 

проблемою стає необхідність підтримки біологічного існування 

соціальних сиріт і знаходження їм місця в суспільстві, в історії 

педагогіки виокремлюється біосоціальний підхід (І. Бецькой [18]) до 

проблеми сирітства. У цей час формують мережу закладів виховання 

дітей-сиріт (дитячі притулки), створюють державну систему 

соціального піклування дітей-сиріт. Для керівництва такими 

закладами було створено „Комітет головного піклування про дитячий 

притулок”. Незабаром було розроблено „Положення про дитячий 

притулок” (1839 р.), яке визначало зміст виховання та освіти сиріт. 

Управління дитячим притулком здійснювали піклувальник та його 

помічники – директор, почесний старшина, наглядачка притулку та її 

помічниця (вона ж педагог-вихователь). Головне завдання притулків 

полягало в тому, щоб надати дітям притулок та елементарну освіту. 

XIX ст. ознаменувалося освітньо-розвивальним підходом до 

проблеми сирітства (В. Одоєвський [111]). Підставами для 

виникнення цього підходу стали: недоліки в організації навчально- 

виховної    роботи    дитячих    притулків,    висока     смертність  

дітей, „палочна” дисципліна, відсутність обліку індивідуальності та 
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активності дитини; усе це призвело до визнання притулків застарілим 

типом виховних установ для дітей-сиріт, які не відповідали потребам 

у вихованні дітей. У вирішенні цієї проблеми намітився адаптивний 

підхід, який передбачав знаходження оптимальних педагогічних умов 

для соціалізації дітей-сиріт (кінець XIX – початок XX ст.). 

Представником цього підходу був А. Струве [176]. У цей період 

з’являються перші літні вчительські курси, організовані земствами та 

міськими управами. Курси знайомили слухачів з усім тим, що 

визнавали в той час останнім словом педагогіки й методики, 

передусім з педагогічною системою основоположника російської 

народної школи Д. Ушинського. 

Основним підходом, що бере початок з 1917 р., є 

соціокультурний. На цьому етапі з’являються перші наукові 

дослідження проблеми сирітства (Я. Корчак [121], О. Макаренко [92], 

Т. Шацький [209] та ін.); формуються нові галузі педагогічного 

знання: педагогіка підтримки (Н. Михайлова), педагогіка підтримки 

ініціатив молоді (С. Гіль) та ін. Було визначено нагальні завдання 

педагогічної діяльності з дітьми-сиротами: формування 

індивідуальної самостійності дитини-сироти (Є. Борнеманн); 

вирішення проблем, які виникають у процесі розвитку особистості  

(Д. Молленгауер), навчання турботі через самопізнання (Н. Ноддінгс), 

моделювання соціальних ситуацій і тренінг позитивної поведінки 

соціальних сиріт (Р. Чарней) та ін. 

На сучасному етапі в межах цього підходу також виділяємо 

кілька основних напрямів дослідження педагогічного аспекту 
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проблеми сирітства різними вченими. Так, загальні питання 

становлення й розвитку педагогічної служби в освітніх установах для 

дітей-сиріт розкрито в працях Є. Рибинського [153], Т. Яркіної [212] 

та ін.; проблеми педагогічної підтримки процесів виховання й 

формування особистості  дитини-сироти  досліджують  у  своїх 

працях О. Газман [34], Л. Олиференко [113]; аналіз і систематизація 

вітчизняного й зарубіжного досвіду з надання педагогічної допомоги 

дітям-сиротам подано в публікаціях Л. Палієвої [119]; ефективність 

виховання дітей-сиріт у прийомних сім’ях і дитячих будинках 

сімейного типу розкриває Н. Рябцева [155]; опіку й піклування як 

форму виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування, вивчає А. Філіпішина [190]; педагогічні функції сім’ї, яка 

бере дитину-сироту на виховання, висвітлено в працях В. Яковенко 

[160]. 

Отже, зазначені педагогічні підходи до виховання й захисту 

дітей-сиріт в історичній ретроспективі – духовно-моральний, 

диференційований, біосоціальний, освітньо-розвивальний, 

адаптивний та соціокультурний – свідчать про те, що в педагогічній 

теорії та практиці кожен історико-педагогічний етап вносив свої  

зміни в систему виховання, освіти й розвитку дітей-сиріт: від 

визнання дитини особистістю, яка потребує належної освіти та 

виховання до створення сучасних виховних закладів (будинки 

сімейного типу, прийомні та патронажні сім’ї) та розвитку 

специфічних змісту, форм і методів освітньо-виховної роботи з цією 

категорією. Отже, педагогічна сутність проблеми соціального 
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сирітства полягає, передусім, у порушенні прав дітей на належне 

виховання, розвиток та освіту з боку самих батьків, що призводить до 

труднощів у навчанні, порушення психологічного стану дітей, 

неможливості повноцінної соціалізації. 

Здійснивши історико-педагогічний, правовий, 

психологічний, соціологічний, педагогічний аналіз проблеми 

соціального сирітства, ми отримали ґрунтовний матеріал, необхідний 

для подальшого розвитку проблеми в потрібному нам, соціально- 

педагогічному, руслі: по-перше, важливого значення для нас 

набувають різноманітні ідеї опіки й виховання цієї категорії дітей в 

історії держави й суспільства, які потребують своєї „реконструкції”; 

по-друге, не менш важливим для нас є окреслене правове поле 

можливості вирішення проблеми, а також юридичне трактування 

проблеми соціального сирітства; по-третє, основою для подальшої 

роботи повинні стати виявлені нами психологічні деформації 

особистості дитини-сироти у взаємодії з навколишнім середовищем; 

по-четверте, необхідним для нашого дослідження є узагальнення 

змісту, форм і методів навчання й виховання дітей, накопичених у 

педагогічній теорії в межах різних підходів. Водночас проаналізована 

література не дала нам відповіді на всі завдання, поставлені на 

початку цього підрозділу дослідження, основне з яких – дефініційне 

визначення поняття „соціальне сирітство” та категорій дітей, що його 

наповнюють, а також причин споконвічного існування цього явища. 
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Відповіді на ці питання маємо шукати у власне соціально- 

педагогічній літературі, аналіз якої має провідне значення в нашому 

дослідженні. 

У сучасній соціально-педагогічній теорії вже накопичено 

чимало праць, які присвячені проблемі соціального сирітства й 

розкривають цей феномен з різних аспектів. Найважливішими для нас 

стали: 

1) праці, присвячені тлумаченню поняття „соціальне 

сирітство” та  категорій  дітей,  що його наповнюють: наукові статті  

З. Рогач  [149],  І. Ченбай   [198],   Н. Павлик   [118],   С. Чернети 

[200], І. Пєши,    Н. Комарової [123],    А. Ареф’єва [3],    монографія 

Л. Артюшкіної    [4], кандидатські    дисертації     І. Пєши [124]     та  

Л. Кальченко [65]; 

2) праці, що розкривають причини соціального сирітства: 

наукові статті І. Пєши [123], О. Шишко [204], В. Мухіної [106], 

докторська дисертація І. Осипової [115]; 

3) роботи, які обґрунтовують зміст, форми й методи 

соціально-педагогічної роботи з дітьми – соціальними сиротами: 

статті      Л. Цибулько      [196], Л. Бережної       [16],       монографія  

В. Яковенко [160], докторська дисертація Л. Палієвої [119] та ін. 

Проаналізуємо їх, поступово вирішуючи завдання 

дослідження. 

На сьогодні в Україні немає чітко визначеного поняття 

сирітства. У засобах масової інформації, періодичних виданнях, 

психолого-педагогічних працях уживають такі терміни: безпритульні, 
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діти-сироти, бездоглядні, бездомні, діти вулиці, діти, позбавлені 

батьківського піклування, соціальні сироти, неповнолітні „групи 

ризику”. Тому наведемо приклади тлумачення деяких з цих понять, 

які є поширеними в наукових публікаціях. 

У юридичній літературі найуживаніший термін 

„безпритульність” витлумачено як „стан людської особистості, для 

якого характерна відсутність мінімального пристосування до вимог, 

що висуває до поведінки суспільство. Безпритульність ґрунтується на 

недостатній соціалізації, що перешкоджає прийняттю особою на себе 

тої чи тої ролі” [210]. 

У публікаціях М. Рибинського терміном „діти, позбавлені 

батьківського піклування” позначено осіб віком до 18 років, які 

залишилися без опіки одного або двох батьків у зв’язку з: 

 відсутністю батьків або позбавлення батьківських прав; 

 обмеженням їхніх батьківських прав; 

 визнанням батьків недієздатними (частково 

дієздатними); 

 перебуванням батьків у лікувальних установах; 

 відбуванням покарання у вигляді позбавлення волі, 

перебування в місцях позбавлення волі як підозрюваних і 

звинувачених у скоєнні злочину; 

 відхиленням батьків від виховання дітей або від захисту 

їхніх прав та інтересів; 

 відмовою батьків забрати своїх дітей з виховних, 

лікувальних закладів, установ соціального захисту та в інших 
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аналогічних випадках визнання дитини, залишеної без піклування 

батьків у встановленому законодавством порядку [152]. 

Існує також поняття „діти вулиці”. Статус цієї категорії 

дітей в Україні юридично не визначено, але фактично їх також можна 

віднести до дітей, позбавлених батьківської опіки. Результати 

досліджень Державного інституту проблем сім’ї і молоді, здійснених 

на замовлення Державного центру соціальних служб для молоді у 

2002 р., показали, що до „дітей вулиці” в Україні слід відносити такі 

групи неповнолітніх: 

- безпритульні діти – це діти, які не мають постійного місця 

проживання у зв’язку з втратою батьків, асоціальними формами 

поведінки дорослих у сім’ї, та діти, яких вигнали з дому батьки; 

- бездоглядні діти – це діти, які мають місце проживання, 

але вимушені перебувати на вулиці через матеріальну 

неспроможність опікунів (родичів, бабусь, дідусів), психічні розлади 

батьків, байдуже ставлення останніх до виховання дітей; 

- діти-втікачі з виховних установ – це діти, що зазнали 

психологічного, фізичного й сексуального насильства в закладах 

інтернатного типу та притулках; 

- діти-втікачі із зовні благополучних сімей – це діти з 

високим рівнем конфліктності, патохарактерологічними 

особливостями, відхиленнями в психічному та особистісному 

розвитку; 

- діти, які за їхніми психологічними ознаками схильні до 

постійного перебування на вулиці – це діти, позбавлені 
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систематичного батьківського піклування; аутсайдери шкільних 

колективів; діти з яскраво вираженими ознаками важковиховуваності, 

схильні до безцільного проведення часу [59; 148]. 

Це узагальнена характеристика „дітей вулиці”, оскільки 

залежно від соціально-економічних умов у країні ступінь 

маргіналізації має специфічні прояви. Так, у країнах Латинської 

Америки, зокрема Бразилії, Аргентині, до дітей вулиці відносять тих, 

які живуть на вулиці та скоюють переважну кількість асоціальних 

вчинків. 

У країнах Європи до групи сиріт належать не лише діти, які 

не мають постійного житла, наприклад, у Бельгії розрізняють три 

групи „дітей вулиці”: 

 діти вулиць протягом більшої частини дня; 

 діти, які жебракують, працюють на вулиці; 

 діти, котрі живуть удома, але вулиця є середовищем 

їхнього постійного місцеперебування. 

У Швеції дітей, які не контактують з батьками й проводять 

більшість часу на вулиці, називають „покинутими”, в Італії щодо 

дітей-сиріт уживають термін „неповнолітні групи ризику”. 

У Великобританії осіб вулиці залежно від віку називають 

„юні втікачі” – діти до 18 років, які пішли з дому чи з виховної 

установи; „молоді бездомні” – особи, які не мають роботи й 

постійного місця проживання; також до групи бездоглядних дітей 

відносять підлітків і молодь, які не мають постійного притулку, 

ночують у різноманітних вуличних будівлях. 
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У Греції, Туреччині, Угорщині, Хорватії бездоглядними 

дітьми називають переважно циганчат та дітей біженців. 

Для роз’яснення соціального характеру поняття сирітства 

звернімося до стислого словника „Сімейне виховання”. У ньому 

поняття „сирітство” розглянуто як „соціальне явище, зумовлене 

наявністю в суспільстві дітей, батьки яких померли, а також дітей, які 

залишилися без піклування батьків унаслідок позбавлення останніх 

батьківських прав або визнання їх у встановленому порядку 

недієздатними” [160]. 

За визначенням Н. Комарової, Г. Бевз, Л. Волинець, 

сирітство – це соціальне явище, зумовлене наявністю в суспільстві 

дітей, батьки яких померли, а також дітей, які залишилися без 

піклування батьків унаслідок позбавлення останніх батьківських прав 

або визнання їх в установленому порядку недієздатними, безвісно 

відсутніми [172]. 

М. Галагузова відзначає, що діти-сироти – це діти, які не 

досягли віку повноліття, у яких померли обидва або єдиний батько 

[169]. 

У тлумаченні Л. Сидорової, діти, які залишилися без 

піклування батьків, – це особи віком до 18 років, які залишилися без 

піклування єдиного або обох батьків у зв’язку з відсутністю їх або 

позбавленням батьківських прав [166]. 

Термін „соціальне сирітство” набув поширення починаючи з 

50-х років XX століття, під ним розуміють відчуження, розрив зв’язку 

між світом батьків і дітей, дефіцит поваги до дитини, її 
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індивідуальності, незахищеність від тих чи тих проявів середовища 

[212]. 

У 80-ті роки ХХ століття в науковій літературі 

використовують термін „соціальний сирота”, що пов’язаний зі 

зростанням кількості „дітей вулиці”, відображає характер взаємин 

державних та громадських інститутів у процесі реалізації 

економічних, соціальних і правових гарантій захисту дитини в сім’ї, 

школі, соціумі. Акцент у визначені явища соціального сирітства 

перекладається на суспільство, яке не створює достатніх фінансових, 

матеріальних та загальних соціальних умов для виконання кожною 

родиною, кожним із батьків своїх обов’язків [Там само]. 

Л. Вейланде вважає що соціальне сирітство – це аномальне 

явище, результат соціальних потрясінь у житті суспільств, для якого 

характерний дефіцит громадських і державних інститутів, що 

забезпечують дотримання основних прав і свобод дитини; явище, яке 

свідчить про кризу інституту сім’ї, негативний вплив соціуму на 

формування особистості в соціальному, моральному, 

інтелектуальному та фізичному плані [212]. 

А. Ареф’єв у публікації „Бездоглядні діти Росії” [3] 

відносить до соціальних сиріт дітей, які позбавлені можливості 

задоволення протягом тривалого часу основних психологічних потреб 

(фізичних; емоційних – любові, безпеки; соціальних – взаємини з 

іншими людьми; спілкування), та вважає, що саме такі родини є 

основним джерелом соціального сирітства. Посилаючись на мотиви 

бродяжництва, він указує на три з них: пияцтво батьків, відсутність 
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одного або обох батьків і фізичне насильство над дітьми з боку 

батьків [2]. 

Ю. Василькова, Т. Василькова терміном „соціальні сироти” 

називають дітей, батьки яких юридично не позбавлені батьківських 

прав, але фактично не піклуються про своїх дітей [24]. 

М. Галагузова вважає, що соціальний сирота – це дитина, 

яка має біологічних батьків, але вони з якихось причин не займаються 

вихованням дитини й не піклуються про неї [169]. 

О. Коваленко, сутність соціального сирітства трактує як 

особливий стан дитинства, зумовлений його місцем в умовах 

конкретної соціальної структури, у системі соціальних відносин 

суспільства, що охоплює всіх дітей, які залишилися без належної 

опіки та виховання, незалежно від  соціального статусу батьків  [73,  

c. 32]. 

Спираючись на попередній матеріал, констатуємо, що 

соціальне сирітство – це поняття багатопланове, яке містить кілька 

категорій дітей, які ми умовно систематизували за  такими 

критеріями: 

За місцем перебування: 

- інтернатні установи (вихованці будинків дитини, дитячих 

будинків, шкіл-інтернатів); 

- вулиця (безпритульні діти, діти-втікачі). 

За проміжком часу: 

- тимчасове явище (батьки перебувають на лікуванні, у 

місцях позбавлення волі, обмежені в батьківських правах); 
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- необмежені тимчасові рамки (фізичні сироти; у деяких 

випадках батьки позбавлені батьківських прав). 

За ініціатором припинення дитячо-батьківських відносин: 

- батьки („підкинуті” діти, відмовні діти); 

- діти (діти-втікачі); 

- держава (діти, батьки яких позбавлені батьківських прав; 

діти, вилучені в батьків). 

Саме ж поняття „соціальне сирітство” будемо трактувати як 

негативне соціальне явище, унаслідок якого дитина залишається 

сиротою при живих батьках та в подальшому зазнає труднощів у 

вихованні, навчанні, спілкуванні, соціалізації та інтеграції в 

суспільство. 

Визначивши поняття соціального сирітства та категорій 

дітей, що його наповнюють, перейдемо до вирішення наступного 

завдання нашого дослідження – з’ясування причин виникнення й 

існування цього феномену. 

На думку В. Мухіної, причинами соціального сирітства є 

природні катаклізми (катастрофи, голод) і соціальні потрясіння – 

війни, міжнаціональні конфлікти та явища, які породжують проблеми 

біженців, вимушених переселенців [11; 83]. Безпосередніми 

причинами соціального сирітства, на її думку, є такі: 

- добровільна відмова батьків (частіше матері) від своєї 

неповнолітньої дитини, найчастіше це відмова від новонародженого в 

пологовому будинку. З юридичного погляду, відмова від дитини – 

правовий акт, який офіційно підтверджено спеціальним юридичним 
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документом; 

- примусове вилучення дитини з родини, коли з метою 

захисту прав, життя й інтересів дитини батьків позбавляють 

батьківських прав. В основному це відбувається з неблагополучними 

сім’ями, у яких батьки страждають на алкоголізм, наркоманію, ведуть 

асоціальний спосіб життя, недієздатні та ін. 

І. Пєша в роботі „Причини соціального сирітства та 

розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт в умовах 

трансформації українського суспільства” [123] називає такі причини 

соціального сирітства: 

- асоціальна поведінка батьків, поширення алкоголізму і 

наркоманії, і як наслідок – жорстоке поводження з дітьми; 

- передчасна смертність населення; 

- збільшення кількості позашлюбної народжуваності; 

- високий рівень безробіття й бідності в країні; 

- зростання злочинності, коли батьки відбувають 

покарання в місцях позбавлення волі; 

- руйнування традиційних сімейних цінностей. 

Відомим є той факт, що до статусу соціальної сироти діти 

можуть потрапити відразу після народження (відмова від 

новонароджених немовлят у пологовому будинку). У більшості 

випадків це пов’язано із соціальною незрілістю матері, котра 

народжує дитину. Таке поводження зазвичай характерне для 

неповнолітніх матерів і жінок, які не мають стійкої позиції в житті й 

постійного місця проживання, наприклад, для біженців, іноземних 
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робітниць, жінок, як займаються проституцією. Також, на думку 

багатьох фахівців, соціальні сироти є результатом легковажного 

ставлення дівчат-підлітків до вагітності та її наслідків, намагання 

приховати від близьких факт народження дитини, що часто є 

наслідком глибокого порушення психічного стану матері, її 

світосприйняття, проте найчастіше це пов’язано все ж таки з 

асоціальною поведінкою матері [212]. 

Відстежити всі можливі причини відмови від дитини важко, 

оскільки вони дуже різняться. Скажімо, у багатьох випадках відмову 

матері від новонародженої дитини в заявах на ім’я головного лікаря 

пояснено „поганим матеріальним станом” сім’ї породіллі. В останні 

роки ця причина стає домінантною й у багатьох випадках зумовлює 

відносно нове соціальне явище: батьки, виховуючи трьох – чотирьох 

дітей, відмовляються від виховання та утримання наступної 

народженої ними дитини. Доволі часто відмовляються також і від 

хворої новонародженої дитини [Там само]. 

Діти старшого віку можуть виявитися покиненими 

внаслідок пияцтва батьків, що призводить до розпаду особистості, до 

соматичних і психічних захворювань або смерті. Такі діти 

потрапляють під нагляд органів опіки й піклування, органів 

соціального захисту населення, а звідти – в центри (відділення) 

реабілітації неповнолітніх. До безпритульних належать покинуті діти, 

що знаходяться поза піклуванням відповідних органів, частково діти, 

які втекли з дому, біженці. Також діти можуть бути позбавленими 

батьківського піклування у зв’язку з тривалою хворобою батьків, що 
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перешкоджає їм виконувати батьківські обов’язки, відбуттям 

покарання у місцях позбавлення волі [Там само]. 

У сучасній Україні бездоглядні діти стали значною 

психологічною проблемою. Протягом останніх десяти років, коли 

країна зіткнулась із стрімкою зміною цінностей, кількість 

бездоглядних і занедбаних дітей та молоді значно збільшилась. Одна  

з головних причин дитячої бездоглядності – міграція українських 

громадян у західноєвропейські країни в пошуках працевлаштування. 

У таких випадках, коли один або обоє батьків виїхали за кордон, діти 

залишаються під опікою інших родичів, сусідів або опікунів, а 

невдовзі опиняються на вулиці. Батьки, які повинні були би впливати 

на дітей, відсутні, а їхні діти не є достатньо свідомі, щоб належно 

вчитися та працювати. Діти не відчувають контролю, пропускають 

навчання в школі, стають постійними клієнтами комп'ютерних клубів, 

нічних клубів, починають курити та вживати наркотичні засоби, 

алкоголь, підпадають під вплив вуличних банд, торговців 

наркотиками. Недосконалість сьогоденного буття призводить до 

нових, не передбачених чинним законодавством причин поширення 

соціального сирітства, наприклад, останнім часом дедалі частіше 

трапляються випадки, коли батьки приводять своїх дітей до притулків 

для дітей, медичних закладів, залишають їх там, відмовляючись при 

цьому виконувати щодо них батьківські обов’язки [212]. 

Отже, основними причинами сирітства дітей у нашій країні  

є соціально-економічні (соціальні катаклізми, соціальна 

дезорганізація сім’ї, фінансово-економічні труднощі, асоціальна 
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поведінка батьків – алкоголізм, наркоманія, злочинна поведінка та 

ін.), медико-біологічні (несприятливий стан здоров’я дитини 

(порушення психічного або фізичного розвитку), відмова від дитини в 

пологовому будинку, смерть або невиліковна хвороба батьків дитини 

та ін.), психологічні (несприятливий психологічний клімат у сім’ї, 

невротичні реакції, емоційна нестійкість, труднощі в спілкуванні, 

складність у взаємодії з дітьми й дорослими), педагогічні (злісне 

невиконанням батьками їхніх обов’язків з виховання дітей, 

негативний вплив школи та ін.). 

На думку О. Шишко, для запобігання появи соціальних 

сиріт і забезпечення психічного здоров’я дитини кожна сім’я 

зобов’язана дотримуватися умов виховання, серед яких: 

1) мікроклімат здорових стосунків між усіма членами 

родини, що є наслідком правильної організації сімейного життя, яка 

проявляється в культурі побуту, діяльності, спілкування. Це повага, 

доброзичливість у стосунках, що стосується всіх членів родини, а 

найголовніше – любов; 

2) приклад батьків. Вирішальну роль у сімейному вихованні 

має поведінка дорослих. Хибною є думка, що процес виховання 

дитини відбувається тільки під час безпосередньої розмови з 

дитиною, яка має повчальний характер. Насправді ви виховуєте її 

навіть за відсутності безпосереднього зв’язку з дитиною: як ви 

одягаєтесь, як ви розмовляєте з іншими людьми та про інших людей, 

як ви радієте чи сумуєте, читаєте газету. Усе це має для дитини 

важливе значення. Тому вимогливість і контроль за кожним своїм 
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кроком мають бути основними в житті батьків, оскільки неможливо 

сформувати повноцінну особистість, не даючи їй позитивного 

прикладу для наслідування. І лише в тому випадку, коли особистий 

приклад батьків є джерелом позитивної інформації для дітей та 

викликає адекватну реакцію, можна сподіватися на успіх; 

3) авторитет батьків. Авторитет повинен бути істинним, 

щирим, базуватись на правильній організації сімейного життя. Він 

залежить від багатьох умов, однією з яких є правильне, уміле 

використання батьківської влади (право й можливість батьків 

підкоряти своїй волі дітей, право встановлювати власні, зумовлені 

життям конкретної сім’ї, вимоги). Це право закріплене 

законодавством, що покладає на батьків відповідальність за 

виховання дітей; 

4) достатній рівень психолого-педагогічної культури 

батьків. Це перш за все психолого-педагогічні знання, здібності, які 

допомагають глибоко розуміти потреби дитини, усвідомлювати 

шляхи впливу на неї, реально оцінювати ту чи ту ситуацію. Сучасні 

батьки гостро відчувають брак педагогічних знань, потребують 

соціальних консультацій та керівництва з боку психологів та 

соціальних педагогів. Постає питання про створення консультаційних 

центрів, основним завданням яких має бути регулювання конфліктів 

„батьки – діти”; 

5) усвідомлення батьками відповідальності перед 

суспільством за виховання дитини. З цього приводу вважають що 

правильне виховання – це наша щаслива старість, погане виховання – 
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це наше майбутнє горе, це наші сльози, це наша провина перед 

іншими людьми, перед усією країною [204, c. 143]. 

Не менш важливими для нас є роботи, які обґрунтовують 

зміст, форми й методи соціально-педагогічної роботи з дітьми – 

соціальними сиротами. У науковій статті Л. Цибулько розглянуто 

роботи видатних педагогів у контексті організації виховного процесу 

з дітьми-сиротами  та  безпритульними  дітьми  [196];  у  публікації  

Л. Бережної, проаналізовано особливості соціально-педагогічної 

роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського 

піклування   в   закладах   інтернатного   типу    [110];    монографію 

В. Яковенко присвячено питанню змісту виховання дітей-сиріт [160]; 

у докторській дисертації Л. Палієвої розглянуто концептуальні 

положення психолого-педагогічної підтримки дитинства, розроблено 

модель психолого-педагогічного супроводу як особливої культури 

допомоги дітям-сиротам, виявлено критерії, показники та рівні оцінки 

якості виховання й розвитку дітей, які залишилися без батьківського 

піклування, в умовах нових форм сімейного виховання, розроблено 

науково-педагогічні рекомендації щодо вирішення проблеми 

сирітства [119]. Названі праці стануть основою для подальшого 

розкриття змісту системи соціально-педагогічної роботи з дітьми – 

соціальними сиротами в наступних підрозділах роботи. 

Отже, проблема соціального сирітства є однією з 

найгостріших, масових і соціально небезпечних в Україні. З кожним 

роком збільшується кількість дітей, які залишилися без піклування 

батьків. Отже, актуальність проблеми соціального сирітства не 
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викликає жодних сумнівів, і не лише для представників органів влади, 

соціальної сфери, діячів культури, церкви, громадських організацій, а 

й для науковців різних галузей. Педагогічна, психологічна, соціально- 

педагогічна, історична, правова література, література з соціальної 

роботи свідчить про наполегливі спроби вчених дати визначення 

соціального сирітства як наукового поняття та категорій дітей, що 

його наповнюють, виявити причини появи та існування цього явища. 

Тому, ураховуючи міждисциплінарність соціальної педагогіки, 

соціальне сирітство як соціально-педагогічну проблему ми 

проаналізували на міждисциплінарному рівні. 

Історико-педагогічний аналіз проблеми соціального 

сирітства надав нам широкий і корисний матеріал про еволюцію  

форм опіки й методів виховання зазначеної категорії дітей на різних 

етапах розвитку суспільства й держави; ставлення до дітей-сиріт 

змінилося від антигуманного в давні часи до особистісно- 

орієнтованої парадигми виховання сьогодні. 

Правовий аспект проблеми соціального сирітства 

представлено аналізом основних нормативних актів, що регулюють 

питання соціально-педагогічного захисту дітей-сиріт та дітей, які 

залишились без батьківського піклування: міжнародних актів, 

Конституції України, законів України, указів Президента України, 

постанов Кабінету Міністрів, на які ми будемо спиратися в нашій 

подальшій діяльності. 

Соціальне сирітство як психологічну проблему ми 

представили аналізом психічного розвитку соціальних сиріт 

http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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молодшого шкільного, підліткового та юнацького віку, під час якого 

було виявлено особливості й загальні проблеми розвитку соціальних 

сиріт (труднощі в спілкуванні та адаптації, неприйняття себе як 

особистості, гіперактивність з відходом у асоціальну та кримінальну 

діяльність та ін.), що також стане основою для організації соціально- 

педагогічної роботи з ними. 

Педагогічний аналіз проблеми соціального сирітства 

дозволив нам виділити шість основних підходів, що склалися 

історично та мають однакову цінність для нашого дослідження й 

організації роботи з дітьми-сиротами: духовно-моральний, 

диференційований, біосоціальний, освітньо-розвивальний, 

адаптивний та соціокультурний, у яких розглянуто дитину як 

особистість, яка потребує належної освіти й виховання та розвитку 

інноваційних форм влаштування (будинки сімейного типу, прийомні 

й патронажні сім’ї та ін.). 

Проаналізувавши соціально-педагогічну літературу як 

основний блок у межах нашого дослідження, ми з’ясували сутність 

поняття „соціальне сирітство” та визначили категорії дітей, що його 

наповнюють. Узагальнюючи різноманітні поняття, які визначають 

категорію дітей, позбавлених належного сімейного виховання 

(безоглядні, безпритульні діти, „діти вулиці” та ін.), ми дійшли 

висновку, що жодне з них не дає можливість повно й різнобічно 

відобразити всі аспекти досліджуваної нами проблеми. Саме тому 

виникла необхідність пошуку власного визначення поняття 

соціального сирітства, яке об’єднало би в собі зміст і сенс усіх 



59  

 

наявних понять. Соціальне сирітство тлумачимо як негативне 

соціальне явище, унаслідок якого дитина залишається сиротою при 

живих батьках та в подальшому зазнає труднощів у вихованні, 

навчанні, спілкуванні, соціалізації та інтеграції в суспільство. 

До категорії дітей – соціальних сиріт належать: „діти 

вулиці” (безпритульні діти, бездоглядні діти, бездомні діти), діти, від 

яких батьки відмовились у пологовому будинку, діти, батьки яких не 

відомі, діти, позбавлені батьківського піклування, неповнолітні 

„групи ризику”. 

Наостанок ми визначили основні причини сирітства дітей у 

нашій країні, до яких належать: соціально-економічні (соціальні 

катаклізми, соціальна дезорганізація сім’ї, фінансово-економічні 

труднощі, асоціальна поведінка батьків – алкоголізм, наркоманія, 

злочинна поведінка та ін., непристосованість дитини до життя в 

суспільстві), медико-біологічні (несприятливий стан здоров’я дитини 

(порушення психічного або фізичного розвитку), відмова від дитини в 

пологовому будинку, смерть або невиліковна хвороба батьків дитини 

та ін.), психологічні (несприятливий психологічний клімат у сім’ї, 

невротичні реакції, емоційна нестійкість, труднощі в спілкуванні, 

складність у взаємодії з дітьми та дорослими), педагогічні (злісне 

невиконанням батьками їхніх обов’язків з виховання дітей, 

негативний вплив школи та ін.). 

Наступний підрозділ нашого дослідження буде присвячено 

розкриттю сутності та змісту профілактики соціального сирітства як 
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одного з напрямів соціально-педагогічної роботи з дітьми – 

соціальними сиротами. 

 
1.2. Профілактика соціального сирітства як напрям 

соціально-педагогічної діяльності 

 
Проблему соціального сирітства в Україні, незважаючи на 

гостру її актуальність, сьогодні досліджено недостатньо повно та 

глибоко. Уважаємо, що розробка проблеми ускладнюється тим, що 

формування принципово нової системи профілактики та допомоги 

сиротам здійснюється в умовах складної соціально-політичної 

ситуації на сході країни та пошуку оптимальної моделі економіки 

країни, підвищення соціальної напруженості, різкого посилення 

соціальної нерівності, що проявляється в численних соціальних 

конфліктах. 

В умовах російської агресії, кількість дітей цієї категорії 

постійно зростає, а тому набуває актуальності питання профілактики 

соціального сирітства. Як було зазначено в параграфі 1.1., з кінця 80-х 

– початку 90-х років XX століття проблеми дітей, які залишилися без 

піклування батьків, набули особливої гостроти в науці й соціальній 

практиці суспільства. Сьогодні в наукову теорію та практику введено 

категорію „соціального сирітства”, учені розробляють теоретико- 

методологічні основи дослідження цього феномену дитинства, 

визначають нові підходи до його вивчення в мінливих умовах 

суспільства,   вивчають   чинники   появи соціально-неблагополучних 
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сімей та ін. Отже, проблема соціального сирітства належить до тих, 

актуальність яких постійно зростає, а тому вимагає щоденного 

вирішення. 

Наукове обґрунтування профілактики соціального сирітства 

як напряму соціально-педагогічної діяльності потребує передусім 

розкриття етимології самого поняття „профілактика”. 

Профілактика (від давньогр. prophylaktikos – запобіжний) – 

термін, який прийшов до гуманітарної галузі з медичної та юридичної 

літератури та означає систему заходів з попередження того чи того 

явища [188]. 

Сьогодні поняття „профілактика” не вкладається в межі 

формально-логічного визначення. Конкретно-предметний зміст цього 

поняття має багато значень, які використовують для позначення 

різних напрямків політики, соціальної, колективної та індивідуальної 

діяльності. Проблеми громадського здоров’я є предметом 

дослідження багатьох немедичних наук (філософії, соціальної 

педагогіки, корекційної педагогіки, демографії та ін.). Разом з тим, 

конкретним об’єктивним змістом цього поняття завжди є дія – 

можливість сприяти або перешкоджати реалізації тієї чи іншої 

тенденції громадського здоров’я (дитячий алкоголізм, проституція, 

соціальне сирітство та ін.) [131]. 

Широко  вживаними  сьогодні  є  такі  визначення  терміна 

„профілактика”: збереження, підтримання й захист нормального рівня 

життя та здоров’я людей, сприяння їм у досягненні поставлених цілей 

і      розкриття      їхніх      внутрішніх      потенціалів   (Л. Кунельский, 
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М. Мацьковський) [208]; робота, спрямована на попередження 

негативних явищ, наприклад, наркоманії, з населенням (дітьми, 

батьками, педагогами), що містить дії з боку місцевої влади, преси й 

усього суспільства, необхідні для того, щоб діти, підлітки й молодь не 

почали вживати наркотики і щоб їхнє оточення (батьки, близькі й 

педагоги) не провокували прийом наркотиків (В. Майтова) [90]; 

розвиток здорової поведінки й ресурсів особистості й людського 

духу, що перешкоджають ризику вживання психоактивних речовин 

(Н. Сирота) [140]; науково обґрунтовані та своєчасні дії, спрямовані 

на запобігання можливих фізичних або соціокультурних колізій в 

окремих індивідів груп ризику (Н. Щукіна) [207]; сукупність заходів, 

які попереджують захворювання та спрямовані на створення здорових 

умов праці й побуту населення (Т. Єфремова) [53] та ін. 

Отже, найбільш узагальнений зміст поняття „профілактика” 

може бути зведено до діяльності, за допомогою якої вдається 

домогтися збереження й поліпшення індивідуального, групового або 

громадського здоров’я. В іншому аспекті, можна сказати, що це 

комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникнення в людей 

соціальних захворювань, їх загострення, педагогічної, соціально- 

психологічної та особистісної дезадаптації. Профілактична діяльність 

реалізується через соціально-профілактичну політику суспільства, 

держави та їхніх інститутів [131]. 

Для конкретного визначення будь-якого поняття в тій чи тій 

галузі знань учені звертаються до його тлумачення в суміжних науках 

для з’ясування загального та специфічного семантичного значення. 
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Тому для соціально-педагогічного визначення поняття 

„профілактика” вважаємо за доцільне проаналізувати його визначення 

в таких галузях знань, як філософія, медицина, право, психологія, 

педагогіка та власне соціальна педагогіка. 

Намагаючись з’ясувати визначення профілактики з 

філософського погляду та звернувшись, насамперед, до словникової 

та енциклопедичної літератури, ми були здивовані тим, що в жодному 

філософському словнику або енциклопедії не наведено тлумачення 

поняття „профілактика”. У разі вирішення цього протиріччя 

філософія могла би розширити межі її компетенції, а метод 

профілактики отримав би неоціненну методологічну підтримку 

величезного розгалуженого теоретичного апарату філософії, який 

акумулює у своїх поняттях і законах досвід багатьох поколінь 

мислителів у найрізноманітніших галузях творчості й 

життєдіяльності. 

Розглянувши деякі філософські праці [1; 15; 19], ми дійшли 

висновку, що під терміном профілактика необхідно розуміти 

комплекс заходів, спрямованих на попередження виникнення загроз 

психічному, духовному та соціальному здоров’ю. Категорію 

„здоров’я” в цих працях визначено як стан організму, при якому всі 

його системи, органи й елементи знаходяться в гармонійній взаємодії. 

При цьому умовою психічного, духовного й соціального здоров’я є 

динамічний баланс усіх структур організму та його функцій з 

відповідними чинниками середовища [188]. 
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Виходячи з цього, профілактика, з філософського погляду, – 

це комплекс попереджувальних заходів, спрямованих на досягнення 

стану деякої незмінності всіх систем, структур і функцій організму 

при його безперервній рухливо-рівноважній взаємодії з навколишнім 

середовищем. 

Розглядаючи профілактику через призму медичних знань, 

відзначаємо, що питання попередження хвороб на основі дотримання 

правил особистої гігієни й раціональної дієтетики посідали важливе 

місце в медицині стародавнього світу, однак наукові основи 

профілактики почали розробляти лише в XIX ст. завдяки розвитку 

загальнобіологічних наук, медичної науки загалом і появі її 

численних дисциплін, які вивчають окремі питання, особливо 

фізіології, гігієни й епідеміології; важливу роль відіграло поширення 

громадських ідей у клінічній медицині. Передові лікарі та діячі 

медичної науки бачили майбутнє медицини в розвитку суспільної 

профілактики та зв’язку лікувальної й профілактичної медицини. 

Видатний хірург М. Пирогов відзначав, що майбутнє належить 

профілактичній медицині [44; 163]. 

Отже, з медичного погляду, профілактика – це комплекс 

різноманітних заходів, спрямованих на попередження будь-якого 

явища і/або усунення чинників ризику фізичного здоров’я людини 

[163]. 

Профілактику в психологічній науці розглядатимемо за 

допомогою двох термінів – психогігієна та психопрофілактика, які 
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повною мірою відображають сутність і значення профілактики в 

психології. 

Психогігієна та психопрофілактика (від гр. hygienos – 

цілюще і prophylaktikos – запобіжний) – галузі психології, завданням 

яких є надання спеціалізованої допомоги практично здоровим людям 

з метою запобігання нервово-психічних та психосоматичних 

захворювань, а також полегшення гострих психотравматичних 

реакцій [23]. 

Отже, розглянувши трактування терміна „профілактика” у 

філософських, медичних і психологічних працях, ми дійшли 

висновку, що кожна галузь у визначення досліджуваного терміна 

вкладає власний зміст, але спільною є думка про те, що головне 

завдання профілактики – попередження, запобігання та зміцнення 

фізичного, духовного, психічного й соціального здоров’я людини. 

Оскільки наше дослідження має соціально-педагогічний характер, то 

провідного значення для нас набувають тлумачення цього явища з 

соціального й педагогічного поглядів та виявлення їхніх 

інтеграційних можливостей. 

Ідея педагогічної профілактики соціальних відхилень у 

поведінці дітей не є новою. Вона знайшла практичне втілення в 

багатьох країнах світу: Великобританії, Угорщині, Німеччині, 

Франції, США, Болгарії та ін. Упровадження багатьох розробок у цій 

галузі в широку практику було перервано роками перебудови та 

плутанини. Сьогодні все більш популярним є створення 

спеціалізованих центрів зі створення сучасної педагогічної системи 
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профілактики в контексті розвитку ідей попередження різноманітних 

соціальних відхилень у поведінці дітей, розроблених ще в радянський 

період [114]. 

Педагогічна профілактика вимагає включення самих дітей у 

діяльність (самоврядування, спорт, праця, творчість, мистецтво та  

ін.), але в будь-якій організаційній роботі, як і в самій діяльності, 

повинна бути стрижнева інформаційна база. Педагогічно вивірена 

інформація, спрямована на розвиток свідомості школярів, визначає 

зміст та організацію діяльності. Виходячи з цього, можна надати 

визначення терміна „педагогічна профілактика”. Педагогічна 

профілактика – це комплексний психолого-педагогічний вплив 

педагога на вихованця в освітньому процесі, що становить синтез 

освітньо-роз’яснювальної діяльності, медико-санітарної та правової 

освіти, психолого-діагностичних, психокорекційних і організаційних 

заходів, орієнтованих на здоровий спосіб життя й розвиток [Там 

само]. 

Будь-яка наукова галузь повинна виробляти власні 

специфічні інструментальні механізми взаємозв’язку з практикою, 

впливати на розвиток самої практики. Соціальну педагогіку ми 

відносимо до галузі педагогічної науки та до наук, які мають 

діяльнісний характер такого механізму. Спираючись на досягнення 

інших наук, передусім, педагогіки та психології, вітчизняна соціальна 

педагогіка вже володіє відпрацьованим на практиці механізмом 

впливу на соціальні відносини педагогічними засобами, який ми 

називаємо соціально-педагогічною діяльністю. 
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Одним з основних напрямків соціально-педагогічної 

діяльності, який визначають майже всі дослідники соціально- 

педагогічної теорії та практики (О. Безпалько, І. Маркіна, І. Звєрева, 

А. Капська,  В. Лобатюк,  Л. Мардахаєв,  Р. Овчарова,   Н. Сорокіна, 

С. Харченко), є профілактична діяльність, пов’язана з профілактикою 

таких явищ, як правопорушення, девіантна поведінка, алкоголізм, 

наркоманія, тютюнокуріння, соціальне сирітство та ін. [201]. 

Предметом дослідження соціальної педагогіки є соціальне 

виховання в контексті соціалізації (соціального розвитку) особистості 

(А. Мудрик [103]). Отже, у найбільш узагальненому значенні 

соціально-педагогічна профілактика – це система заходів соціального 

виховання, спрямованих на створення оптимальної соціальної 

ситуації розвитку дітей і підлітків [43; 109]. 

У сучасних соціально-педагогічних дослідженнях 

профілактику трактують як: комплекс економічних, політичних, 

правових, медичних, психолого-педагогічних заходів, спрямованих на 

попередження, обмеження, локалізацію негативних явищ у 

соціальному середовищі (О. Безпалько) [10]; зберігання, підтримка й 

захист нормального рівня життя й здоров’я людей, сприяння їм у 

досягненні поставлених цілей і розкриття їхніх внутрішніх 

потенціалів (Н. Краснова) [102]; робота, спрямована на попередження 

аморальної, протиправної, іншої асоціальної поведінки дітей та 

молоді, виявлення будь-якого негативного впливу на життя та 

здоров’я дітей і молоді й запобігання такому впливу (Л. Тюптя) [184] 

та ін. 
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Отже, основною особливістю соціально-педагогічної 

профілактики є те, що вона передбачає як безпосередньо роботу з 

дітьми й підлітками, так і роботу з іншими суб’єктами, результат якої 

все одно опосередковано впливає на підлітків й орієнтується не лише 

на минуле й сучасне (тобто негативні причини й чинники, які 

впливають), але й на майбутнє творення – сприяння формуванню 

визначеної поведінки, створення умов для повноцінного 

функціонування суспільства або особистості; в організації 

життєдіяльності та дозвілля [104; 168]. 

Отже, змістом соціально-педагогічної профілактики є 

створення оптимальної соціальної ситуації розвитку дітей і підлітків; 

попередження аморальної, протиправної, іншої асоціальної поведінки 

дітей і молоді; виявлення будь-якого негативного впливу на життя та 

здоров’я дітей і молоді й запобігання такому впливу; попередження, 

обмеження, локалізація негативних явищ у соціальному середовищі; 

зберігання, підтримка й захист нормального рівня життя та здоров’я 

людей, сприяння їм у досягненні поставлених цілей і розкриття їхніх 

внутрішніх потенціалів; здійснення поведінкових утручань на 

індивідуальному (робота з однією людиною (клієнтом) та 

соціальному (тобто проведення акцій, інформаційних і 

просвітницьких кампаній, спрямованих на широкі групи населення) 

рівнях. Соціально-педагогічна профілактика має комплексний 

характер і містить різні аспекти, передусім, соціальні, педагогічні та 

психологічні. Тому, беручи за основу наведені визначення, можемо 

сформулювати базове поняття дослідження, соціально-педагогічна 
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профілактика – це комплекс соціальних, педагогічних (освітньо- 

виховних), психологічних, медичних, правових заходів, спрямованих 

на виявлення та запобігання негативних соціальних явищ у 

суспільстві серед дітей та молоді та створення умов для їхнього 

успішного розвитку. 

 
ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ 1 

 
 

1. Міжнародні та державні нормативні документи у системі 

освіти, психологічної служби, охорони здоров’я, соціального захисту 

дітей-соціальних сиріт. 

2. Зміст профілактичної діяльності соціального педагога у 

навчальному закладі. 

3. Стратегія соціально-педагогічної діяльності 

загальноосвітнього навчального закладу. 

4. Методика  планування превенційної діяльності 

соціального педагога в загальноосвітньому навчальному закладі. 

5. Методика співпраці соціального педагога з опорним 

пунктом громадськості та міліції. 

6. Типии дітей ,,групи ризику” і стратегічні напрями 

соціально-педагогічного впливу на них. 

7. Стратегія організації соціально-педагогічного комплексу 

мікрорайону. 

8. Модель соціально-педагогічного супроводу дітей ,,групи 

ризику”. 



70  

 

9. Тактики соціально-педагогічного супроводу бездоглядних 

та безпритульних учнів. 

10. Технологія створення "Банку даних дітей шкільного 

віку, які знаходяться в складнішій життєвій ситуації". 

11. Особливості   профілактичної, соціально-педагогічної 

діяльності у школах-інтернатах. 

12. Сутність соціально-педагогічної діагностики сімей 

,,групи ризику”. 

13. Характеристика складових соціально-педагогічної 

діагностики дітей-соціальних сиріт. 

14 . Особливості консультування батьків у діяльності 

соціального педагога. 

15. Схема "соціальної історії" клієнта ,,групи ризику”. 

16. Алгоритм соціально-педагогічної діагностики 

небезпечних соціальних явищ. 

17. Поняття соціально-педагогічної технології. 

18. Класифікації соціально-педагогічних технологій, 

мпрямованих на профілактику негативних соціальних явищ. 

19. Структурні компоненти превенційних соціально- 

педагогічних технологій. 

20. Використання інтерактивних технологій у роботі 

соціального педагога з дітьми-соціальними сиротами. 

21. Тренінг як форма інтерактивного навчання батьків 

,,групи ризику”. 

22. Рекомендації класному керівнику, що виявлення дітей- 
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соціальних сиріт. 

23. Новітні форми соціально-педагогічної роботи з дітьми 

,,групи ризику,,. 

24. Етапи перетворення звичаної дитини у дитину-соціальну 

сироту. 

25. Політичні, соціально-економічні, нормативні та 

організаційно-методичні передумови розвитку профілактичної 

соціально-педагогічної роботи. 

26. Види соціально-педагогічної профілактики:: первинна, 

вторинна, третинна, структурна 

27. Традиційні профілактична програма,та інноваційні 

технології профілактичної роботи профілактичний захід,  “навчання 

на рівних” тощо. 

28. Консультування як метод соціально-педагогічної 

допомоги ,,дітям групи ризику соціального сирітства”, його 

призначення і сутність. 

29. Проблеми взаємодії сім’ї, освітнього закладу, 

громадських організацій та адміністративних органів у процесі 

профілактики соціального сирітства. 

30. Вітчизняний та регіональний досвід соціально- 

просвітницької та профілактичної роботи соціальних педагогів у 

навчальних закладах. 

31. Відмінності профілактичної діяльності соціального 

педагога від діяльності вчителя, практичного психолога, соціального 

працівника. 
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32. Перспективи розвитку соціально-педагогічної 

профілактики неьезпечних соціальних явищ в Україні. 

33. Роль діагностики у соціально-педагогічній роботі з 

дітьми-соціальними сиротами. 

34. Можливі форми та моделі діагностики дитячої 

бездоглядності та безпритульності. 

35. Моделі експертної роботи і основні відмінності між 

ними в умовах профілактичної роботи. 

36. Чим відрізняють медичні, юридичні чи інші заходи з 

профілактики від профілактики в соціальній сфері. 

37. Нормативно-правові документи, що спрямовані на 

профілактику тих чи тих негативних явищ. 

38. Розкрийте складові структурної профілактики: 

профілактика через усвідомлену поведінку; підтримка здоров’я на 

політичному, соціальному та культурному рівнях; поширення знань і 

компетентності в діях серед головних уразливих груп; відповідність 

стратегіям, зорієнтованим на зміну умов, за яких відбувається прояв 

певної поведінки; зміцнення солідарності з людьми з вразливих 

категорій й толерантне ставлення до різних способів життя. 

39. Специфіка здійснення контрольно-репресивної, 

охоронно-захисної, нейтралізуючої, відволікаючої, виключаючої та 

«компенсаторної» профілактики 

40. Розробіть програму профілактичного заходу з дітьми- 

соціальними сиротами, використовуючи форми та методи 

профілактичної роботи. 
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РОЗДІЛ 2 

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ПРОФІЛАКТИКИ СОЦІАЛЬНОГО СИРІТСТВА 

 

 

2.1. Сутність і зміст соціально-педагогічної 

профілактики соціального сирітства як виду соціально- 

педагогічної діяльності школи 

Розкриття сутності та змісту соціально-педагогічної 

профілактики соціального сирітства як виду соціально-педагогічної 

діяльності загальноосвітньої школи здійснюється через 

характеристику її основних компонентів – об’єкта, суб’єкта, мети, 

завдань, принципів, функцій, змісту, системи (форм, методів, етапів), 

результату    (Б. Алмазов,     О. Безпалько,     Н. Безсонова,     І. Бех, 

Ю. Василькова, Р. Вайнола, Г. Вороніна, О. Воронова, М. Галагузова, 

І. Звєрєва,    Л. Завацька,    Н. Заверико,    Н. Калантай,    А. Капська, 

В. Лобатюк,   Л. Мардахаєв,   І. Маркіна,   Л. Мельник,    Л. Нікітіна, 

Р. Овчарова, Н. Сорокіна С. Харченко, Є. Холостова, М. Шакурова). 

Теоретичною основою обґрунтування сутності та змісту 

соціально-педагогічної профілактики соціального сирітства в 

професійній діяльності соціального педагога загальноосвітнього 

закладу можуть бути сучасні наукові дослідження, результати яких 

відбито в монографіях, дисертаціях, статтях, науково-навчально- 

методичних посібниках. 

Визначення терміна „профілактика соціального сирітства” 
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подано в статті А. Басалай „Профілактика бездоглядності і 

безпритульності в освітніх установах” [49]. 

Основні види та специфіку організації соціально- 

педагогічної профілактики девіацій соціального здоров’я та 

профілактичної діяльності соціального педагога школи-інтернату 

розкриває А. Макаренко в роботі „Організація соціально-педагогічної 

профілактики девіацій соціального здоров’я учнів школи-інтернату. 

Специфіка організації соціально-педагогічної профілактики девіацій 

соціального здоров’я” [91]. 

Цікавим   для   нас   є   наукове   дослідження   А. Рикун    і 

К. Южанінова „Профілактика соціального сирітства: інституційні і 

дискурсивні аспекти”, у якому розглянуто організаційні форми 

профілактики сирітства; проаналізовано, зокрема, ресурсну базу 

мережі установ, законодавчо-нормативну „забезпеченість” 

профілактичної діяльності в Україні, кадрову забезпеченість служб 

профілактики; висвітлено наявність апробованих „технологій” 

профілактичної роботи, методи виявлення сімей групи  ризику, 

методи й форми роботи з ними [154]. 

З. Щевців у науковій праці „Основи соціально-педагогічної 

діяльності” вивчає сутність і методи соціально-педагогічної 

профілактики, розглядає особливості технологій реабілітації в 

діяльності соціального педагога [209]. 

Правові основи профілактики бездоглядності розглянуто в 

посібнику Л. Смотрової і П. Шацкова „Профілактика бездоглядності і 

правопорушень серед неповнолітніх” [139]. 
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Важливими для соціально-педагогічної теорії та практики, є 

монографії Н. Пихтіної „Соціально-педагогічні основи профілактики 

адиктивної поведінки учнів” [127] та „Профілактика та соціально- 

педагогічна робота з дітьми девіантної поведінки” [126], де авторка 

розглядає сучасні вітчизняні й зарубіжні технології педагогічної та 

соціально-педагогічної профілактики. 

Т. Капелевич і О. Дедук у дослідженні „Соціально- 

педагогічна та психологічна робота з родиною як профілактика 

соціального сирітства” вивчають особливості ранньої профілактичної 

роботи зі звичайними дітьми та з дітьми „групи ризику” [170]. 

Заслуговує   на   увагу   навчально-методичний   комплекс 

М. Савельєвої „Соціально-педагогічна діяльність з дітьми, які 

залишилися без піклування батьків” [156], у якому розглянуто форми 

влаштування дітей-сиріт і дітей, що залишилися без піклування 

батьків як одну з ефективних форм профілактики. 

Л. Габора в дисертації „Соціально-педагогічні умови 

профілактики ВІЛ/СНІДУ серед старшокласників” [33] доволі повно 

та ґрунтовно аналізує моделі й підходи до профілактики негативних 

явищ у молодіжному середовищі. 

Л. Приступа в докторській дисертації „Соціально- 

педагогічна профілактика девіацій соціального здоров’я школяра” 

[134] вивчає принципи соціально-педагогічної профілактики девіацій 

соціального здоров’я, подає теоретичне обґрунтування змісту 

соціально-педагогічної профілактики девіацій соціального здоров’я 

школяра. 
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Т. Фатєєва в роботі „Соціально-педагогічна профілактика 

бездоглядності підлітків в умовах Центру соціальної допомоги сім’ї і 

дітям” [186] розкриває зміст, технології та регіональну специфіку 

соціально-педагогічної профілактики бездоглядності підлітків в 

умовах Центру соціальної допомоги сім’ї та дітям. 

О. Обухова в дослідженні „Соціально-педагогічна 

реабілітація підлітків девіантної поведінки в  умовах 

загальноосвітньої установи” [107] розробила комплекс педагогічних 

умов успішної соціально-педагогічної реабілітації підлітків в 

загальноосвітніх установах. 

І. Карпова в дисертації „Соціально-педагогічна реабілітація 

бездоглядних дітей в умовах соціального притулку” [70] розробила, 

теоретично обґрунтувала й перевірила дослідно-експериментальним 

шляхом модель соціально-педагогічної реабілітації бездоглядних 

дітей в умовах соціального притулку, виявила умови її ефективної 

реалізації. 

Як було зазначено, профілактику, разом з корекцією, 

реабілітацією та ін., учені розглядають як напрям соціально- 

педагогічної діяльності. Уважаємо, що повно й системно розкрити 

сутність і зміст соціально-педагогічної профілактики соціального 

сирітства в загальноосвітньому закладі можна, лише 

охарактеризувавши кожен структурний елемент профілактики  як 

виду діяльності. Інакше кажучи, необхідним є обґрунтування 

структури соціально-педагогічної діяльності з профілактики цього 

небезпечного соціального явища. 



77  

 

Структура діяльності соціального педагога з профілактики 

соціального сирітства, як і будь-якої іншої професійної діяльності, 

передбачає наявність таких компонентів: об’єкта (того, для кого вона 

спеціально організована, на кого спрямована); суб’єкта (того, хто 

здійснює профілактику соціального сирітства); мети й завдань (до 

чого вона прагне, ідеальний передбачуваний результат 

профілактичної діяльності); функцій (коло діяльності суб’єктів та 

об’єктів щодо досягнення мети профілактики); принципів (основні 

ідеї та практичні рекомендації, що лежатимуть в основі 

профілактичної діяльності); змісту (напрямів діяльності школи з 

профілактики соціального сирітства, де буде відображено зміст, за 

яким відбиратимуть критерії для визначення рівня (ефективності) 

профілактичної роботи в школі); етапи (алгоритм здійснення 

профілактики соціального сирітства); результат (ідеальний продукт, 

який має бути отримано внаслідок соціально-педагогічної 

профілактики). Розглянемо послідовно кожен компонент через 

призму теми нашого дослідження. 

Питання про об’єкт і суб’єкт соціально-педагогічної 

діяльності залишається дискусійним у сучасній соціальній педагогіці. 

На думку М. Галагузової, об’єктом діяльності соціального педагога є 

діти та молодь, які потребують допомоги в процесі соціалізації. До 

цієї категорії належать діти з інтелектуальними, педагогічними, 

психологічними, соціальними відхиленнями від норми, які виникли 

внаслідок дефіциту повноцінного соціального виховання, а також 

значна кількість дітей, які мають фізичні, психічні або інтелектуальні 
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порушення розвитку. В. Сластьонін стверджує, що об’єктом 

професійної діяльності соціального педагога є, з одного боку, дитина, 

а з іншого – елементи суспільної культури, якими володіє педагог і 

які становлять „будівельний матеріал” для формування особистості. 

Можливе й інше тлумачення: об’єктом діяльності соціального 

педагога є соціально-педагогічний процес як цілеспрямована 

послідовність  дій,  що  забезпечує  оптимальне   досягнення   мети  

(Л. Маркіна, В. Нікітін) [178]. 

Цілком поділяючи думки визначних учених, зазвичай 

об’єктом соціально-педагогічної профілактики виступає школяр 

загальноосвітньої школи. 

Суб’єкт соціально-педагогічної діяльності багатомірний, у 

ньому сучасні науковці виокремлюють три рівні  включеності 

установ, організацій, фахівців у вирішення проблеми профілактики 

соціального сирітства в умовах загальноосвітньої школи: 

І рівень (провідні суб’єкти соціально-педагогічної 

діяльності): адміністрація школи, соціальний педагог, психолог, 

класні керівники, учителі-предметники, медичні працівники 

загальноосвітнього закладу; 

ІІ рівень (супутні суб’єкти соціально-педагогічної 

діяльності): позашкільні навчально-виховні, культурні заклади, 

служба в справах дітей, ЦСССДМ, установи, організації та фахівці 

охорони здоров’я, соціального захисту, спорту, громадські 

організації; 

ІІІ рівень (латентні суб’єкти соціально-педагогічної 
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діяльності) – ті які здійснюють непрямий вплив на реалізацію 

провідними установами, організаціями та фахівцями завдань 

соціально-педагогічної допомоги дітям та підліткам, які опинилися в 

складних життєвих обставинах (фінансово-економічні організації, 

благодійні фонди, установи харчової та легкої промисловості) [103; 

127]. 

Звісно, провідним суб’єктом соціально-педагогічної 

діяльності з профілактики соціального сирітства в загальноосвітній 

школі (ЗОШ) є соціальний педагог, але без активної участі самої 

дитини в соціально-педагогічному процесі, ефективна соціально- 

педагогічна взаємодія не можлива. 

Оскільки діяльність соціального педагога можна розглядати 

як особливий вид взаємодії дитини й дорослого, С. Расчотіна [138] 

вважає, що особливість мети діяльності соціального педагога (третій 

компонент сутності та змісту соціально-педагогічної профілактики) 

полягає в тому, що вона постає не лише як раціональне розпізнавання 

проблеми, але і як емоційні переживання проблемної ситуації 

соціального розвитку дитини. І. Липський метою визначає 

продуктивне сприяння людині в її адекватній соціалізації, яка 

активізує її активну участь у перетворенні соціуму, підкреслюючи 

важливість суб’єкт-суб’єктного підходу – активну позицію самого 

об’єкта соціально-педагогічного впливу [85; 86]. 

Як відомо, мета – це ідеальний образ майбутнього 

результату діяльності. Часто науковці формулюють її на двох рівнях 

[142]. 
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І рівень (мета-ідеал або стратегічна мета). Для 

профілактичної діяльності соціального педагога це успішна 

соціалізація та становлення дитини як суб’єкта соціального життя. 

ІІ рівень (мета – очікуваний результат діяльності або 

тактична мета). Тактичною метою профілактичної діяльності 

соціального педагога в ЗОШ є допомога дитині, яка знаходиться в 

складній життєвій ситуації (на межі соціального сирітства), у 

розпізнанні, формулюванні та спільному вирішенні проблеми її 

соціального життя [10; 168]. 

Отже, виходячи з таких міркувань і наведеного визначення 

соціально-педагогічної профілактики, констатуємо, що метою 

діяльності соціального педагога з профілактики соціального сирітства 

у загальноосвітньому закладі є попередження й подолання явища 

соціального сирітства за допомогою соціальних, педагогічних 

(освітньо-виховних), психологічних, медичних, правових механізмів 

та створення сприятливих умов для розвитку особистості дитини 

„групи ризику”. 

Основними завданнями профілактичної роботи, є: 

- створення сприятливих умов у  мікросоціумі 

школяра загальноосвітнього закладу для попередження виникнення 

складних життєвих ситуацій; 

- надання комплексної соціально-психолого- 

педагогічної допомоги й підтримки дітям і сім’ям „групи ризику”; 
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- забезпечення проведення діагностики, корекції та 

консультування з соціально-педагогічних проблем для дітей і сімей 

„групи ризику”; 

- здійснення системи превентивних заходів, 

спрямованих на попередження й усунення прямих і непрямих 

десоціалізуючих чинників впливу на дитину та її найближче 

оточення; 

- розробка та впровадження системи профілактики 

соціального сирітства в ЗОШ. 

На основі узагальнення різних принципів соціально- 

педагогічної діяльності, описаних у науковій літературі [66; 85; 95], 

до принципів профілактичної діяльності (наступний компонент її 

сутності та змісту) відносяться такі: гуманістичний підхід; 

індивідуальний підхід; принцип соціальності; принцип розвитку; 

принцип опори на позитивні риси особистості школяра й 

неприпустимість висловлення погроз, осуду та залякування; принцип 

конфіденційності, що полягає в нерозголошення інформації, яка стала 

відомою в процесі профілактичної діяльності;  принцип 

гуманістичних колективістських стосунків між суб’єктами соціально- 

педагогічного процесу, принцип єдності особистісно-діяльнісного 

(індивідуалізованого) та суспільно-державного підходів до 

профілактики соціального сирітства; принцип законності та прав 

дитини; принцип цілеспрямованості, принцип компетентності кадрів 

[43; 65 – 67; 85; 101; 103; 109]. 

Зазначені принципи соціально-педагогічної роботи з 
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профілактики соціального сирітства в ЗОШ відображають її 

особливості як у плані управлінської, комунікативної діяльності, так і 

в плані виконання основних функцій (діагностичних, медіаторських, 

фасилітативних, диспетчерських, посередницьких та ін.), які, своєю 

чергою, залежать від сфери застосування й характеру вирішуваних 

завдань [5]. 

Визначення різноманітних функцій соціально-педагогічної 

діяльності знаходимо в працях О. Безпалько [10], В. Бочарової [21],  

А. Капської [66], П. Шептенко, Г. Вороніної [258] та ін. 

На підставі аналізу праць зазначених вище вчених виділимо 

основні функції, які повинен виконувати соціальний педагог, 

здійснюючи профілактику соціального сирітства в школі: 

діагностико-аналітична, прогностична, консультативна, охоронно- 

захисна, профілактична, організаторська [5; 10; 43; 66; 67; 109; 169; 

258]. 

За змістом дослідники розрізняють первинну, вторинну та 

третинну профілактику соціального сирітства у  ЗОШ.  О. Аполіхін, 

С. Анікіна, І. Нікіфоров, І. Рущенко дають таке тлумачення 

трирівневого процесу профілактики. 

Первинна профілактика – комплекс заходів, спрямованих на 

запобігання негативного впливу біологічних і соціально- 

психологічних чинників, які впливають на вірогідність появи такої 

категорії дітей „групи ризику”, як соціальні сироти. 

Вторинна профілактика – комплекс медичних, соціально- 

психологічних, юридичних та інших заходів, спрямованих на роботу з 
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сім’ями „групи ризику”. Основним завданням вторинної 

профілактики є недопущення появи соціальної сироти [143]. 

Якщо сім’ю було віднесено до „групи ризику”, а потім 

завдяки, соціально-педагогічній, психологічній, медичній, юридичній 

допомозі соціального працівника, психолога, працівника медичної 

установи, юриста вона повернулася до стану нормальної 

життєдіяльності, то в цьому випадку проводять третинну 

профілактику, спрямовану на запобігання повторного повернення 

сім’ї до категорії „групи ризику”. 

У межах цих рівнів можна виокремити три основні напрями 

профілактичної діяльності з профілактики соціального сирітства: 

 підготовка й залучення педагогічного колективу 

школи до профілактики соціального сирітства; 

 робота з батьками; 

 робота з дітьми (учнями ЗОШ). 

Підготовка й залучення педагогічного колективу школи до 

профілактики соціального сирітства, спрямована на: 

1) формування (або покращення) знань з історії розвитку 

проблеми соціального сирітства; міжнародних і вітчизняних 

нормативно-правових документів, які регулюють захист дітей – 

соціальних сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

особливостей педагогічної діяльності з учнями – дітьми „групи 

ризику”, дітьми, позбавленими батьківського піклування, дітьми які 

знаходяться в складних життєвих обставинах, соціальними сиротами; 
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системи недопущення появи соціальних сиріт; 

2) формування (покращення) комплексу професійних умінь 

педагогів (гностичні, проектувальні, комунікативні, аналітичні, 

прогностичні, організаторські, перцептивні, рефлексивні, 

психотехнічні); 

3) формування особистісних якостей представників 

педагогічного колективу освітнього закладу (гуманістичні, 

психоаналітичні, педагогічні, морально-етичні, комунікативні, 

перцептивні та соціально-перцептивні, соціально-організаторські); 

4) взаємодія у здійсненні профілактичної роботи. 

Робота з батьками полягає у: 

- вивченні та аналізі культурно-побутових стосунків у 

сім’ях учнів; 

- наданні допомоги сім’ям в освоєнні педагогічних і 

психологічних знань; 

- забезпеченні соціально-педагогічної підтримки сім’ї 

у формуванні особистості дитини; 

- сприянні включенню батьків у навчально-виховний 

процес (організація „круглих столів”, семінарів, зустрічей для батьків 

з класними керівниками, фахівцями з соціально-педагогічної 

проблематики). 

Робота з дітьми (учнями ЗОШ) передбачає: 

- виявлення соціальних і особистісних проблем дітей 

„групи ризику”, проведення соціальної паспортизації класів, 

навчального закладу, мікрорайону; 
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- соціально-педагогічну профілактику, корекцію, 

реабілітацію та раннє виявлення й попередження фактів девіантної 

поведінки учнів; 

- сприяння пропаганді здорового способу життя 

школярів; 

- сприяння створенню педагогічно орієнтованого 

середовища для оптимального розвитку особистості дитини; 

- підвищення рівня соціальної адаптації дітей через 

їхній особистісний розвиток; 

- координацію дій усіх державних і громадських 

організацій та служб, які надають підтримку соціальним сиротам; 

- сприяння дитині в подоланні труднощів соціалізації, 

проблем, що виникають у відносинах з навколишнім соціальним 

середовищем через соціально-педагогічний супровід та ін. [10; 52; 66; 

67; 88; 101; 103; 109; 147; 169; 174; 190]. 

Такий підхід (виокремлення саме цих напрямів соціально- 

педагогічної профілактики соціального сирітства) не лише дозволяє 

зменшити кількість дітей – соціальних сиріт, а й стає потужним 

механізмом у попередженні появи нових соціальних сиріт. 

Один із найважливіших компонентів соціально-педагогічної 

діяльності – технологія, основним завданням якої є розробка й 

реалізація стійких алгоритмів діяльності з профілактики соціального 

сирітства. 

Термін „технологія” в перекладі з грецької означає „наука 

про мистецтво” (tесhnе – „мистецтво”, „майстерність”; lоgоs – 
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„слово”, „навчання”). Він прийшов у педагогіку та соціальну 

педагогіку з виробничої сфери, хоча ще не став звичним і не набув 

чіткого визначення [129]. 

Технологія – це об’єктивний, насамперед матеріальний 

процес (і навіть винятково матеріальний), який відбувається на 

виробництві. Словник сучасної української мови визначає 

„технологію” як сукупність прийомів, застосовуваних у будь-якій 

справі, майстерності й мистецтві [Там само]. 

У науковій літературі, крім терміна „технологія”, уживають 

також поняття „педагогічна технологія” та „соціально-педагогічна 

технологія”. Розглянемо спочатку декілька визначень педагогічної 

технології, оскільки воно ширше, а потім дамо визначення соціально- 

педагогічній технології. Під педагогічною технологією, зокрема, 

розуміють: 

- проект педагогічної системи, яку реалізують на практиці 

(В. Безпалько); 

- комплекс науково обґрунтованих прийомів виховного 

впливу на людину або групи людей (Н. Щуркова); 

- систематичний метод планування, застосування та 

оцінювання всього процесу навчання й засвоєння знань шляхом 

обліку людських і технічних ресурсів і взаємодії між ними для 

досягнення     більш     ефективної     форми     освіти     (А. Воронін, 

С. Симоненко); 

- сукупність психолого-педагогічних установок, які 

визначають підбір і компоновку форм, методів, способів, прийомів, 
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виховних засобів (схем, креслень, діаграм, карт) (Б. Лихачов); 

- послідовний і безперервний рух взаємопов’язаних між 

собою компонентів, етапів, станів педагогічного процесу і дій його 

учасників (В. Безрукова) [86; 130; 129]. 

Таке розмаїття трактувань педагогічної технології не 

випадкове, оскільки кожен автор виходить з конкретного 

концептуального підходу до розуміння сутності технології взагалі. 

Аналіз численних визначень, урахування новітніх підходів 

до теоретичного осмислення змісту поняття „технологія” дозволили 

нам обрати найбільш влучне визначення технології для нашого 

соціально-педагогічного дослідження, надане В. Лютим. 

Отже, під технологією соціально-педагогічної профілактики 

соціального сирітства в загальноосвітній школі розуміється спосіб 

організації цілеспрямованої, двосторонньої діяльності суб’єктів та 

об’єктів на основі її поділу на процедури, їх координації й 

синхронізації та вибору оптимальних засобів, форм і методів 

виконання. Процедури (етапи, компоненти, напрями роботи) є 

відносно завершеними й незалежними одна від одної діями суб’єктів 

та об’єктів діяльності, що можуть здійснюватись одночасно або в 

певній послідовності, але спрямовані на вирішення окремих завдань 

діяльності. Форми й методи в контексті технології розуміють як 

способи здійснення процедури. Метод, своєю чергою, може являти 

собою як розроблену і апробовану технологію (методику), так і 

загальний підхід до здійснення діяльності. Кожна процедура може 

передбачати кілька методів її здійснення, які використовують 
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залежно від умов здійснення діяльності й наявних ресурсів [89]. 

Таким чином, ключовими складниками технологічного 

процесу є форми, методи та етапи соціально-педагогічної діяльності 

школи, спрямованої на профілактику соціального сирітства. 

Під формами профілактичної роботи розуміється 

організаційна система взаємодії між суб’єктами та між суб’єктами й 

об’єктами соціально-педагогічної діяльності, які найбільш доцільні 

для досягнення мети профілактики соціального сирітства [41]. 

Серед індивідуальних форм профілактичної роботи важливу 

роль доцільно приділити сімейній терапії (робота з усією сім’єю або її 

членами, яка містить два етапи: перший – з’ясування (прийняття) 

проблеми сім’ї, другий – корекційна робота); консультаціям і 

діагностичним бесідам з батьками та з дітьми. 

Групові форми профілактичної роботи можливо 

представляти – тренінговими заняттями з подружніми  парами, 

окремо з чоловіком та жінкою, а також з дітьми. Не менш 

ефективними будуть спільні тренінги для батьків і дітей, семінари, 

відеолекторії, зустрічі з фахівцями, групи самодопомоги та ін. 

Масові форми можливо представлити організацією 

загальношкільних благодійних акцій, тематичних вечорів, сімейних 

свят, конкурсів та ін. 

Щодо визначення методів соціально-педагогічної 

діяльності,  то  беручи  за   основу   формулювання   цього   поняття 

О. Безпалько, під методами соціально-педагогічної профілактики 

соціального сирітства розуміється сукупність прийомів і способів, які 
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використовують для стимулювання й розвитку потенційних 

можливостей особистості дитини, конструктивної діяльності щодо 

зміни несприятливої життєвої ситуації чи розв’язання проблем сім’ї 

та досягнення різноманітних професійних цілей і завдань суб’єкта 

соціально-педагогічної профілактики [10, с. 69]. 

Для зручності у використанні методи професійної діяльності 

соціального педагога загальноосвітнього закладу з профілактики 

соціального розподілити на чотири групи. 

І група – методи дослідження навколишнього середовища 

соціальної сироти: 

- вивчення документів та інших джерел; 

- спостереження (невключене та включене); 

- усне опитування: у вигляді діагностичної бесіди. 

ІІ група – методи соціально-педагогічного дослідження 

профілактичної діяльності: 

- педагогічний консиліум – процес колективного 

оцінювання, обговорення результатів обстеження; 

- метод узагальнення незалежних характеристик, який 

полягає в тому, що заздалегідь збирають письмові відгуки 

(характеристики) досліджуваного об’єкта (школяра загальноосвітньої 

школи), а потім зіставляють отримані оцінки, прогнози, рекомендації; 

- метод моделювання проблемної ситуації [35]. 

ІІІ група – методи щоденного спілкування: 

- метод поваги особистості дитини; 
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- метод переконання та вмовляння (обговорення 

різноманітних ситуацій і проблем життя в довірливій розмові, 

розуміння, співчуття, спонукання, критика та ін.). 

IV група – методи  соціально-педагогічного та 

психологічного впливу соціального педагога на особистість дитини з 

метою корекції свідомості, поведінки й діяльності: 

- методи формування свідомості (переконання, 

навіювання, приклад); 

- методи організації діяльності (вправа, тренінг, 

доручення); 

- метод стимулювання діяльності (заохочення, 

схвалення, змагання); 

- методи самовиховання (самоаналіз, самоконтроль, 

самонаказ, самонавіювання) [7; 10; 66; 67; 109]. 

Важливим елементом системи соціально-педагогічної 

профілактики соціального сирітства є визначення етапів 

профілактичної роботи в школі, серед яких є такі: підготовчий, 

діагностичний, прогностичний (розробка системи), етап 

безпосередньої діяльності (реалізації обраної педагогічної системи) та 

підсумковий етап. Кожен із них має своє призначення, зміст і 

послідовність реалізаційних дій. 

Підготовчий  етап містить  кілька підетапів: 1)   діагностика, 

2) формулювання соціально-педагогічної   проблеми, 3) соціально- 

педагогічне прогнозування  можливого соціального  розвитку дитини, 

4) визначення мети й завдань профілактичної діяльності, 5) 
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моделювання, 6) вибір системи та способів її реалізації, 7) планування 

профілактичної діяльності, 8) матеріальна підготовка. 

Етап реалізації соціально-педагогічної системи містить такі 

підетапи: 1) апробація системи профілактики, 3) адаптація суб’єкта і 

об’єкта, 3) внесення індивідуальних коректив реалізації системи 

профілактики, 4) проведення моніторингу проміжних результатів. 

Підсумковий етап профілактичної діяльності передбачає 

аналіз та оцінку дієвості соціально-профілактичної системи та 

визначення перспектив подальшої профілактичної роботи. 

Отже, кожен підетап – це досягнення планованих 

результатів, які мають якісно-кількісні показники [7; 10; 66; 67; 103]. 

Останнім досліджуваним компонентом сутності та змісту 

соціально-педагогічної профілактики соціального сирітства в школі є 

результат. 

Практичний результат можливий у вигляді як доволі 

серйозних, так і невеликих позитивних змін в об’єкті впливу. Для 

оцінки результативності впроваджуваної системи профілактики 

соціального сирітства в загальноосвітньому закладі необхідна 

відповідна критеріальна основа в сукупності критеріїв, рівнів і 

показників. 

Ефективність результату профілактичної діяльності 

залежить від того, наскільки він збігся з метою, від затрат ресурсів, 

умов виконання, вибору методів оцінки ефективності та 

суб’єктивності того, хто оцінює результати. Оскільки соціально- 

педагогічні процеси надзвичайно складні, то визначаючи 
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ефективність, ураховують поняття „норма” (стандарт) як точку 

відліку, щодо якої можна визначити елементи системи нормативної 

регуляції життєдіяльності дитини. Ідеальним результатом 

профілактичної діяльності передбачається зменшення проявів ознак, 

які сприяють появі учнів – соціальних сиріт. Найважливішими 

показниками такого результату повинні бути: 

- налагоджена система вияву дітей і сімей групи ризику та їх 

соціально-педагогічного супровіду; 

- формування в особистості школярів певного рівня 

соціальних якостей самосвідомості, самовизначення та 

самоствердження; 

- активізація всіх суб’єктів соціально-педагогічної 

профілактики щодо зміцнення інституту сім’ї через здійснення 

просвітницьких і загальнопрофілактичних заходів, спрямованих на 

формування сімейних цінностей; 

- зменшення кількості учнів – соціальних сиріт. 

Отже, соціально-педагогічна профілактика соціального 

сирітства в загальноосвітній школі – це напрям професійної 

діяльності соціального педагога, спрямований на виявлення та 

запобігання соціального сирітства серед дітей та створення умов для 

їхнього успішного розвитку. 

Зважаючи на те, що предметом соціальної педагогіки є 

соціальне виховання (цілеспрямована соціалізація) особистості в 

різних інститутах соціалізації, соціально-педагогічна профілактика в 

діяльності загальноосвітньої школи є підсистемою соціального 
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виховання, становить комплекс спільних дій педагогічного колективу 

школи (адміністрації, соціального педагога, психолога, учителів, 

медиків), батьків і різних соціальних інститутів, спрямованих на 

попередження та усунення соціального сирітства серед дітей [7]. 

Таким чином, актуальність профілактики соціального 

сирітства серед педагогів, науковців, громадськості не викликає 

жодних сумнівів. А з кінця 80-х – початку 90-х років XX століття 

проблеми дітей, які залишилися без піклування батьків, набули 

особливої гостроти в науці й соціальній практиці суспільства. 

Сьогодні в наукову теорію та практику введено категорію 

„соціального сирітства”, розробляються теоретико-методологічні 

основи дослідження цього феномену дитинства, визначаються нові 

підходи до його вивчення в мінливих умовах суспільства. Отже, 

проблема соціального сирітства належить до тих, актуальність яких 

постійно зростає, а тому вона вимагає щоденного вирішення. 

Жодне дослідження не можливе без розкриття  походження 

й міждисциплінарного аналізу аналізованого поняття (у нашому 

випадку – профілактики). Так, ми звернулися до наукових праць з 

філософії, медицини, права, психології та через призму предмета їх 

дослідження надали визначення терміна „профілактика”. Оскільки 

наша робота має соціально-педагогічний характер, провідного 

значення для нас набули тлумачення цього явища з соціального, 

педагогічного та власне соціально-педагогічного поглядів. 

Спираючись на досягнення цих наук, було встановлено, що 

соціально-педагогічна профілактика – це комплекс соціальних, 
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педагогічних (освітньо-виховних), психологічних, медичних, 

правових заходів, спрямованих на виявлення та запобігання 

негативних соціальних явищ у суспільстві серед дітей і молоді та 

створення умов для їхнього успішного розвитку. 

Визначення сутності та змісту соціально-педагогічної 

профілактики соціального сирітства як виду соціально-педагогічної 

діяльності загальноосвітньої школи було здійснено через 

характеристику її основних компонентів – об’єкта, суб’єкта, мети, 

завдань, принципів, функцій, змісту, системи (форм, методів, етапів), 

результату. 

Унаслідок такої роботи було сформульовано друге базове 

поняття дослідження (разом з поняттям соціального сирітства): 

соціально-педагогічна профілактика соціального сирітства в 

загальноосвітній школі – це напрям професійної діяльності 

соціального педагога, спрямований на виявлення й запобігання 

соціального сирітства серед дітей та створення умов для їхнього 

успішного розвитку. 

 
2.2. Аналіз сучасного стану профілактики соціального 

сирітства в діяльності соціального педагога загальноосвітньої 

школи 

Відповідно до логіки та традицій, що склалися в соціально- 

педагогічних дослідженнях, аналіз стану профілактики соціального 

сирітства в діяльності соціального педагога загальноосвітньої школи 

здійснюється на підставі критеріальної основи, що становить систему 
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критеріїв, рівнів їх сформованості та показників. Така критеріальна 

основа є інструментом визначення ефективності профілактичної 

діяльності соціального педагога загальноосвітньої школи на різних 

етапах його діяльності. 

Проблема визначення стану професійної діяльності 

соціального педагога загальноосвітньої школи з профілактики 

соціального сирітства є вкрай складною, її вирішення можливе не 

лише в прямому й безпосередньому вимірюванні різних показників 

профілактичної діяльності шкільного соціального педагога та інших 

членів педагогічного колективу (психолога, класних керівників, 

учителів-предметників), а й у визначенні опосередкованих відомостей 

– кількісних та якісних показників усвідомленості проблеми 

соціального сирітства й участі в її профілактиці самих дітей та їхніх 

батьків. 

З огляду на це не менш складною проблемою стає розробка 

критеріальної основи визначення ефективності  професійної 

діяльності соціального педагога з профілактики соціального 

сирітства, яка також лежить у трьох плоскостях: у якості 

профілактичної діяльності соціального педагога, у її відображенні у 

свідомості й поведінці дітей та батьків. Кожен критерій має три рівні 

сформованості, які визначаємо на основі відповідних показників (див 

табл. 1.2). Розглянемо їх більш детально. 

Перший критерій – когнітивний – відбиває рівень 

сформованості знань соціальних педагогів й інших членів 

педагогічного колективу, батьків та учнів з проблеми соціального 
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сирітства та способів її подолання. 

Другий критерій – мотиваційно-особистісний, характеризує 

наявність мотиваційних стратегій та установок, особливостей та 

властивостей особистості соціального педагога й педагогічного 

колективу школи, батьків та учнів, необхідних для ефективної 

профілактичної діяльності. 

Третій критерій – діяльнісний, який передбачає виявлення 

здатності особистості соціального педагога та педагогічного 

колективу школи, батьків та учнів на основі життєвого досвіду й 

отриманих знань, умінь і навичок проводити заходи з недопущення 

появи та подолання явища соціального сирітства. 
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Таблиця 1.2 

Критерії ефективності профілактики соціального сирітства в діяльності соціального 

педагога загальноосвітньої школи 

 
 

Критерій Рівні Показники 

соціальний педагог / 

педколектив школи 

батьки учні 

1. 

Когнітивний 

 
високий 

- мають теоретичні 

знання щодо 

сутності, причин, 

чинників і 

закономірностей 

виникнення 

проблеми 

соціального 

- розуміють 

сутність, причини, 

чинники  й 

закономірності 

виникнення в сім’ї 

складних життєвих 

обставин (соціальне 

сирітство); 

- усвідомлюють 

наявність проблеми 

соціального сирітства та 

необхідність  її 

вирішення; 

- уміють аналізувати 

власні вчинки й дії інших 

людей, будувати 
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  сирітства; 

- мають сформовані 

загальні педагогічні, 

психологічні, 

соціально-педагогічні 

знання та 

усвідомлюють 

способи розв’язання 

професійних завдань; 

- яскраво виражені 

здатність і готовність 

до науково- 

дослідницької роботи 

з  питань 

профілактики 

- відкрито 

підтримують 

педагогів у 

профілактичній 

діяльності; 

- проявляють 

високий ступінь 

включеності, 

обізнаності  й 

мотивації участі в 

заходах 

профілактичного 

характеру. 

позитивні емоційні 

стосунки; 

- позитивно сприймають 

інформацію з проблеми 

профілактики негативних 

соціальних явищ від 

соціального педагога, 

педагогічного колективу, 

батьків, аналізують її та 

використовують у 

соціальному житті. 
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  соціального 

сирітства. 

  

  - проявляють - розуміють - усвідомлюють наявність 

достатній наявність сутність, причини, проблеми соціального 

 теоретичних знань з чинники й сирітства, але байдужі до 

 проблеми закономірності неї; 

 соціального виникнення в сім’ї - уміють аналізувати 

 сирітства, але складних життєвих власні вчинки й дії інших 

 застосовувати їх на обставин (соціальне людей, але у виборі лінії 

 практиці не готові; сирітство), але поведінки переважає 

 - мають достатні відмовляються розумний егоїзм, що 

 педагогічні, приймати допомогу виявляється в бажанні 

 психологічні та від суб’єктів допомогти, але з 

 соціально-педагогічні соціально- найменшим збитком для 

 знання, педагогічної себе; 
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  усвідомлюють 

способи розв’язання 

професійних завдань, 

але лише в межах 

конкретної ситуації; 

- не мають яскраво 

виражених здатності 

й готовності до 

науково- 

дослідницької роботи 

з  питань 

профілактики 

соціального 

сирітства. 

діяльності; 

- підтримують 

педагогів у 

проведенні 

профілактичної 

діяльності з позиції 

пасивного учасника 

процесу; 

- проявляють 

помірну активність 

у заходах 

профілактичного 

характеру. 

- позитивно сприймають 

інформацію про 

соціальне сирітство від 

соціального педагога, 

педагогічного колективу 

школи, батьків, але не 

вміють її аналізувати та 

використовувати  в 

соціальному житті. 

- ігнорують педагогів у 

здійсненні 

профілактичної 

діяльності, що 

виявляється в агресії й 

недовірі до фахівців; 
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    - проявляють пасивність 

та незацікавленість у 

заходах профілактичного 

характеру. 

  - проявляють - усвідомлюють - не усвідомлюють 

низький наявність існування проблеми проблему соціального 

 теоретичних знань з соціального сирітства та байдужі до 

 проблеми сирітства в сім’ї, неї; 

 соціального сирітства але відмовляються - не здатні аналізувати 

 дуже поверхово; приймати допомогу власні вчинки та дії інших 

 - мають низький від суб’єктів людей; 

 рівень педагогічних, соціально- - байдуже сприймають 

 психологічних та педагогічної інформацію про соціальне 

 соціально- діяльності; сирітство 

 педагогічних знань,   
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  не усвідомлюють 

способи розв’язання 

професійних завдань; 

- не здатні й не готові 

до науково- 

дослідницької роботи 

з  питань 

профілактики 

соціального 

сирітства. 

  

2.Мотиваційно- 

особистісний 

високий - усвідомлюють 

власну 

відповідальність за 

проведення 

- у вихованні 

дітей надають 

пріоритет 

загальнолюдським 

- спроможні  в разі 

виникненні складних 

життєвих обставин 

перебудовувати власну 
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  профілактичної 

роботи; 

- виявляють 

прагнення   до 

творчості, 

самовдосконалення 

шляхом участі  в 

різноманітних 

семінарах, 

конференціях, 

круглих  столах, 

присвячених 

проблемі соціального 

сирітства; 

- мають такі 

цінностям (любові 

до дитини, доброті, 

милосердю, 

емоційній чуйності, 

співпереживанню, 

співчуттю, 

альтруїзму, 

самоконтролю та 

ін.), 

- дотримуються 

демократичного 

стилю виховання. 

систему діяльності та 

лінію поведінки; 

- здатні до самоаналізу, 

саморефлексії й 

самоконтролю. 
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  особистісні якості, як 

педагогічний 

оптимізм, альтруїзм, 

милосердя, 

толерантність, 

емпатія, відкритість, 

комунікативність, 

відповідальність, 

креативність. 

  

 достатній - достатньою 

мірою 

усвідомлюють 

власну 

відповідальність за 

проведення 

- у вихованні дітей 

намагаються 

надати пріоритет 

загальнолюдським 

цінностям  (любові 

до дитини, доброті, 

- проявляють 

інтелектуальну 

активність, прагнуть до 

виконання 

нестандартних  завдань, 

але   в   разі виникнення 
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  профілактичної 

роботи; 

-  виявляють 

прагнення  до 

творчості, 

самопізнання, 

самовдосконалення, 

проте не завжди 

активні     в 

проведенні 

різноманітних 

семінарів, 

конференцій, 

круглих столів, 

присвячених 

милосердю, 

співчуттю, 

самоконтролю та 

ін.); 

- надають перевагу 

демократичному 

стилю виховання, 

який  іноді 

переходить у 

ліберальний. 

складних життєвих 

обставин виконувати їх 

самостійно не 

спроможні; 

- прагнуть до 

самоаналізу, 

саморефлексії  й 

самоконтролю. 
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  проблемі 

соціального 

сирітства; 

-  мають такі 

особистісні якості, як 

педагогічний 

оптимізм, 

толерантність; 

комунікативність, але 

відсутня креативність 

та мотивація  до 

здійснення 

профілактичної 

діяльності. 

  

 низький - не усвідомлюють - у вихованні дітей - проявляють негативні 
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  власну 

відповідальність за 

проведення 

профілактичної 

роботи; 

- не виявляють 

прагнення  до 

творчості, 

самопізнання, 

самовдосконалення; 

- майже не володіють 

такими 

особистісними 

якостями, як 

педагогічний 

не спираються на 

загальнолюдські 

цінності (любов до 

дитини, доброта, 

милосердя, 

співчуття, 

самоконтроль та ін.); 

- надають перевагу 

авторитарному або 

ліберальному стилю 

виховання. 

емоції у разі виникнення 

труднощів; 

- потреба в саморозвитку, 

самопізнанні, здатність до 

самоконтролю не 

сформована. 



108  

 

 
 

  оптимізм, 

толерантність; 

комунікативність, 

креативність та 

мотивація до 

здійснення 

профілактичної 

діяльності. 

  

3. 

Діяльнісний 

 
високий 

- ефективно 

взаємодіють з дітьми 

„групи ризику”; 

- володіють 

навичками 

професійної 

мобільності, 

- забезпечують 

позитивні 

міжособистісні 

стосунки в сім’ї; 

- з раннього віку 

формують негативне 

ставлення дітей до 

- беруть активну участь у 

превентивних заходах 

ЗОШ; 

- проявляють активність 

у навчальній та 

позанавчальній роботі в 

школі; 
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  умінням надати 

соціально- 

педагогічну 

підтримку як дитині, 

так і її батькам; 

- володіють 

технологіями 

превентивної та 

розвивальної роботи 

з дітьми. 

наркотиків і 

психоактивних 

речовин; 

- організовують 

зайнятість дітей у 

вільний час. 

- мають улюблену 

справу. 

 достатній - епізодично 

взаємодіють з дітьми 

„групи ризику”; 

- не 

регулярно надають 

- намагаються 

забезпечити 

позитивні 

міжособистісні 

стосунки в сім’ї; 

- беруть участь у 

дах   з   профілактики 

льного  сирітства,  але 

ативи не проявляють; 

- не дуже активні в 
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  соціально- 

педагогічну 

підтримку дитині 

так її батькам; 

- володіють 

технологіями 

превентивної та 

розвивальної роботи 

з дітьми, проте не 

виявляють 

активності. 

- роз’яснюють 

негативне ставлення 

дітей до наркотиків і 

психоактивних 

речовин, проте не 

регулярно; 

- за  участі 

соціального педагога 

намагаються 

організовувати 

зайнятість дітей у 

вільний час. 

альній та поза  навчальній 

ті в школі; 

- не мають чітко 

женої улюбленої справи. 

 низький - не виявляють 

активності в роботі 

з дітьми „групи 

- не спроможні 

забезпечити 

позитивні 

- намагаються не брати 

участі в заходах з 

профілактики соціального 
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  ризику”; 

- не мають навичок 

професійної 

мобільності, умінь 

надати соціально- 

педагогічну 

підтримку дитині 

та її батькам; 

- мають уявлення 

про технології 

превентивної та 

розвивальної 

роботи з дітьми, 

але на практиці не 

застосовують їх. 

міжособистісні 

стосунки в сім’ї; 

- не роз’яснюють 

негативне ставлення 

дітей до наркотиків і 

психоактивних 

речовин; 

- не намагаються 

організовувати 

зайнятість дітей у 

вільний час. 

сирітства; 

- пасивні в навчальній та 

позанавчальній роботі в 

школі; 

- не мають улюбленої 

справи. 
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Отже, ми представили критеріальну базу процесу 

профілактики соціального сирітстіва, яка складається з трьох 

критеріїв (когнітивний, особистісно-мотиваційний та 

діяльнісний), визначили рівні їх сформованості (високий, 

достатній, низький) та охарактеризували показники за кожним із 

критеріїв, що охоплюють три об’єкти діагностики – соціальних 

педагогів та членів педагогічного колективу, батьків та учнів  

(див. Додаток А). 

 
ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ 2 

 
 

1. Генезис виникнення соціально-педагогічної 

профілактики 

2. Концептуальні підходи щодо визначення соціально- 

педагогічної технології 

3. Мета, завдання, зміст соціально-педагогічної 

профілактики соціального сирітства 

4. Форми, методи та засоби соціально-педагогічної 

профілактики соціального сирітства 

5. Шляхи соціально-педагогічної профілактики дитячої 

бездоглядності 

6. Методика соціально-педагогічної профілактики 

соціального сирітства 

7. Практичні рекомендації щодо вивчення ефективності 

http://www.startpedahohika.com/sotems-730-1.html
http://www.startpedahohika.com/sotems-730-1.html
http://www.startpedahohika.com/sotems-730-1.html
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соціально-педагогічної профілактики бездоглядності 

8. Види   профілактики у попередженні соціального 

сирітства 
 
 

9. Завдання психолого-педагогічної профілактики 

10. Соціально-педагогічна і психолого-педагогічна 

профілактика в роботі з соціальними сиротами 

11. Наслідки поширення явища соціального сирітства 

12. Форми та методи соціально-педагогічної 

профілактики соціального сирітства 

13. Способми реалізації задач первинної профілактики 

соціального сирітства 

14. Соціально-педагогічні основи профілактики дитячої 

безпритульності 

15. Умови профілактика соціального сирітства серед 

учнів закладів профтехосвіти 

16. Соціально-педагогічна профілактика соціального 

сирітства серед студентської молоді у ВНЗ 

17. Профілактична робота в Україні: минуле, сучасність, 

майбутнє 
 
 

18. Цільові групи профілактичної роботи 

19. Загальні підходи до визначення основних цілей 

профілактики соціального сирітства 

20. Моделі профілактики соціального сирітства 

21. Форми організації профілактичної робот из «дітьми 
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групи ризику соціального сирітства» 

22. Програми профілактики соціального сирітства в 

Україні та світі 

23. Складові ефективної профілактичної програми 

24. Активні методи просвітницької діяльності у 

профілактиці небезпечних соціальних явищ 

25. Моделі соціальної профілактики негативних 

соціальних явищ 

26. Алгоритм реалізації програм соціальної-педагогічної 

профілактики 

27. Процесуальні складові профілактичної програми 

28. Соціально-педагогічна робота школ из профілактики 

соціального сирітства 

29. Наукові підходи до визначення поняття «соціально- 

педагогічна профілактика» 

30. Практична діяльність неурядових організацій в сфері 

попередження соціального сирітства 

31. Стан соціально-педагогічної профілактики соціального 

сирітства в Україні 

32. Специфіка соціально-педагогічної профілактики 

соціального сирітства в громадських об’єднаннях України 

33. Міжнародні та державні нормативні документи у 

системі профілактики небезпечних соціальних явищ 

34. Зміст діяльності соціального педагога у навчальному 



115  

 

 

закладі з профілактики соціального сирітства 

35. Методика співпраці соціального педагога з опорним 

пунктом громадськості та міліції з профілактики 

соціального сирітства 

36. Соціальні сироти-правовопорушники та стратегічні 

напрями соціально-педагогічного впливу на них 

37. Модель соціально-педагогічного супроводу «дітей 

групи ризику соціального сирітства» 

38. Технологія створення "Банку даних дітей шкільного 

віку, які знаходяться в складнішій життєвій ситуації" 

39. Сутність соціально-педагогічної діагностики схильності 

до безпритульності 

40. Класифікації соціально-педагогічних технологій 

профілактики соціального сирітства 

41. Структурні компоненти соціально-педагогічних 

технологій з профілактики соціального сирітства 

42. Використання інтерактивних технологій у роботі 

соціального педагога з «дітьми групи ризику соціального 

сирітства» 

43. Політичні, соціально-економічні, нормативні та 

організаційно-методичні передумови розвитку 

профілактичної робот из прпофілактики соціального 

сирітства 

44. Поняття ефективності соціально-педагогічної 
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профілактики та її можливі критерії 

45. Традиційні профілактична програма,та інноваційні 

технології профілактичної роботи профілактичний захід, 

“навчання на рівних” у робот из бездоглядними та 

безпритульними дітьми 

46. Індивідуальна та групова психотерапія, терапія 

самовиховання, соціотерапія, музикотерапія, ритмотерапія, 

арттерапія, кольоротерапія, психогімнастика, 

натурпсихотерапія, логотерапія, імаготерапія у роботі з 

«дітьми групи ризику соціального сирітства» 

47. Фактори, що впливають на ефективність 

профілактичної роботи з дітьми-соціальними сиротами 

48. Сутність та специфіка соціально-педагогічної роботи в 

умовах вуличного простору з соціальними сиротами 

49. Технологія організації та проведення соціально- 

педагогічної роботи з «дітьми вулиці» та соціально- 

незахищеними дітьми та підлітками 

50. Взаємодія батьків, учителів і громад из профілактики 

соціального сирітства 
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Додаток А 

 
 

АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ 

ПРОФІЛАКТИКИ СОЦІАЛЬНОГО СИРІТСТВА  В 

УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ 

 
1. Визначення стану профілактики соціального сирітства 

в діяльності соціального педагога загальноосвітньої школи. 

Діагностичний інструментарій: 

- для соціального педагога та педагогічного колективу – 

анкета „Заходи профілактики й попередження соціального 

сирітства дітей у школі” (додаток Б.1), анкета „Рівень 

теоретичних знань з проблеми профілактики соціального 

сирітства” (додаток Б.2), стандартизована анкета „Визначення 

дефіцитів професійної компетентності педагогів (додаток Б.3)”; 

- для батьків – анкета „Виявлення педагогічної, 

психологічної та соціально-педагогічної обізнаності, 

зацікавленості й активності батьків у профілактиці соціального 

сирітства” (додаток В.1); 

- для учнів – анкета „Рівень усвідомлення учнями 

наявності проблеми соціального сирітства та необхідності її 

вирішення” (додаток Д.1). 

2. Для актуалізації та чіткого розуміння педагогами 

проблеми профілактики соціального сирітства, пропонується в 



152  

 

 

школі проведення засідання круглого столу на тему: „Соціальне 

сирітство в Україні: причини виникнення та шляхи 

профілактики”, під час якого доцільно розглянути такі питання: 

актуальність проблеми соціального сирітства, сутність і зміст 

поняття соціального сирітства, причини виникнення й наслідки, 

рівні профілактичної діяльності, технології недопущення та 

профілактики цього соціального явища. 

3. Перший і третій показники (володіння теоретичними 

знаннями щодо сутності, причин, чинників і закономірностей 

виникнення проблеми соціального сирітства та яскраво 

вираженою здатністю й готовністю до науково-дослідницької 

роботи з питань профілактики соціального сирітства) 

досліджуються за допомогою анкети „Вимірювання рівня 

теоретичних знань з проблеми профілактики соціального 

сирітства” (додаток Б.2). 

4. Визначення рівня профілактичної діяльності за 

другим показником когнітивного критерію (сформованість 

загальних педагогічних, психологічних, соціально-педагогічних 

знань та усвідомлення способів розв’язання професійних завдань) 

визначається за допомогою стандартизованої анкети „Визначення 

дефіцитів професійної компетентності педагогів” (додаток Б.3). 

5. Наступним кроком визначення стану роботи 

соціального педагога та школи з профілактики соціального 

сирітства за першим, когнітивним, критерієм є визначення 
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кількісних та якісних показників усвідомленості проблеми 

соціального сирітства та участі в її профілактиці батьків як 

опосередкованого, але дуже важливого показника. Діагностика 

спрямована на визначення розуміння батьками сутності, причин і 

чинників виникнення в сім’ї соціального сирітства, рівня 

підтримки педагогів у профілактичній діяльності, ступеня 

включеності, обізнаності й мотивації участі в заходах 

профілактичного характеру. 

Для чіткого розуміння батьками сутності та змісту 

явища соціального сирітства на батьківських зборах 

рекомендовано демонстрацію соціального ролику на тему: 

„Зупинимо соціальне сирітство разом” (авторська розробка 

соціального педагога), у якому необхідно висвітлити сутність, 

причини, чинники й закономірності виникнення соціального 

сирітства, представити статистику кількості соціальних сиріт в 

Україні загалом та в Луганській області зокрема, рекомендуємо 

включити до добірки кількість внутрішньо переміщених осіб  

(осіб у віці 7-18 років), розглянути форми й методи недопущення 

та профілактики цього соціального явища. Після закінчення 

батьківських зборів, батькам необхідно надати додатковий 

матеріал з проблеми соціального сирітства – пам’ятку „Як не 

допустити соціальне сирітство в сім’ї”, у якій ґрунтовно розкрити 

питання профілактики соціального сирітства (з  метою 

закріплення отриманої інформації). 
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6. Анкетування батьків з метою виявлення педагогічної, 

психологічної та соціально-педагогічної обізнаності, 

зацікавленості й активності батьків у профілактиці соціального 

сирітства. Для цього рекомендовано запропонувати анкету 

„Виявлення педагогічної, психологічної та соціально-педагогічної 

обізнаності, зацікавленості та активності батьків у профілактиці 

соціального сирітства” (додаток В.1). 

7. Діагностика третьої вибіркової сукупності (учнів) та 

вимірювання показників: усвідомлення учнями наявності 

проблеми соціального сирітства та необхідності її вирішення; 

уміння аналізувати власні вчинки та дії інших людей, будувати 

позитивні емоційні стосунки; уміння позитивно сприймати й 

оперувати інформацією з проблеми профілактики соціального 

сирітства від соціального педагога, педагогічного колективу, 

батьків, аналізування її та використання в соціальному житті. 

Демонстрація учням соціального ролику „Зупинимо 

соціальне сирітство разом” (авторська розробка соціального 

педагога), після демонстрації необхідно розповісти учням про 

проблему соціального сирітства, звернувши особливу увагу на 

наслідки цього небезпечного соціального вища. Після закінчення 

зустрічі кожному з учасників експерименту надати додатковий 

матеріал з проблеми соціального сирітства – пам’ятку „Як не 

стати соціальною сиротою”, у якій ґрунтовно розкрити питання 

профілактики соціального сирітства. 
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8. Анкетування серед учнів, метою якого є визначення 

рівня усвідомлення ними наявності проблеми соціального 

сирітства та необхідності її вирішення, уміння сприймати та 

усвідомлювати інформацію з цього явища та вміння аналізувати 

власні вчинки й дії інших людей, будувати позитивні емоційні 

стосунки. Для цього застосувати анкету „Рівень усвідомлення 

учнями наявності проблеми соціального сирітства та необхідності 

її вирішення” (додаток Д.1). 

9. Діагностичним інструментарієм для визначення 

особистісно-мотиваційного критерію пропонуємо такі методики: 

для соціального педагога й педагогічного колективу – 

стандартизовану анкету „Визначення рівня  сформованості 

досвіду творчої педагогічної діяльності вчителів” (ДТПД) 

(Додаток  Б.5)  та   методику  дослідження   особистісних  якостей 

„Велика п’ятірка” (Додаток Б.7] ; для батьків – анкету 

„Визначення пріоритетності використання батьками у вихованні 

дітей загальнолюдських цінностей” (Додаток В.2) і тест „Який у 

вас   стиль   спілкування   й    виховання”,    модифікація    тесту  

Р. Овчарової ( Додаток В.3); для дітей – анкету „Визначення лінії 

поведінки учнів у складній життєвій ситуації” (Додаток Д.3) та 

графічну методику „Людина під дощем” (Додаток Д.4). 

10. У визначенні стану профілактики соціального 

сирітства в діяльності соціального педагога загальноосвітньої 

школи за третім, діяльнісним, критерієм, діагностичним 
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інструментарієм пропонується обрати такі методики: для 

соціального педагога та педагогічного колективу: анкети „Рівень 

взаємодії з дітьми „групи ризику” (додаток Б.8), „П’ятирівнева 

шкала визначення рівня соціально-педагогічної взаємодії  

педагога (соціального педагога) з дітьми та їхніми батьками” 

(додаток Б.9) та закриту анкету „Форми та методи  превентивної 

та  розвивальної діяльності з  дітьми” (додаток  Б.10);  для батьків: 

„Методику діагностики батьківського ставлення (ОРО) А. Варга, 

В. Століна” (додаток В.4), анкету „Рівень сформованості 

негативного ставлення дітей до шкідливих звичок” (додаток В.5) 

та анкету „Уміння організовувати вільний час підлітків” (додаток 

В.6); для учнів: анкети „Визначення рівня активності учнів у 

заходах  з  профілактики  соціального сирітства”  (додаток  Д.5) та 

„Визначення активності учнів у навчальній і позанавчальній 

діяльності ЗОШ” (додаток Д.6). 

Отже, результати аналізу сучасного стану профілактики 

соціального сирітства в діяльності соціального педагога 

загальноосвітньої школи дозволили нам, з одного боку, виявити 

переважно низький рівень знань, усвідомлення проблеми 

соціального сирітства, володіння технологіями профілактики 

соціального сирітства педагогічним колективом, батьками й 

дітьми, з іншого боку – усвідомити необхідність розробки та 

впровадження ефективної системи профілактики соціального 

сирітства в умовах загальноосвітнього закладу. 
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Додаток Б 

Діагностичний інструментарій визначення сучасного 

стану профілактики соціального сирітства в діяльності 

соціального педагога загальноосвітньої школи (для 

соціального педагога та педагогічного колективу школи) 

 
Додаток Б.1 

Анкета 

„Заходи профілактики й попередження соціального 

сирітства дітей у школі” 

 
Запрошуємо Вас узяти участь у  дослідженні, 

присвяченому питанню профілактики соціального сирітства. 

Просимо Вас уважно розглянути представлену таблицю та, 

використовуючи власні теоретичні та практичні знання з основ 

превентивної діяльності, заповнити її. 

Таблиця Б.1 

Анкета 

„Заходи профілактики й попередження соціального 

сирітства дітей у школі” 

Рівні Назва Мета Контингент, 

адресат 

впливу 

Заходи 
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1 рівень Загальна 

 
 

профілактика 

   

2 рівень Первинна 

профілактика 

   

3 рівень Вторинна 

профілактика 

   

4 рівень Третинна 

профілактика 
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Додаток Б.2 

Анкета 

„Рівень теоретичних знань з проблеми профілактики 

соціального сирітства” 

 
Шановний респонденте! 

Запрошуємо Вас узяти участь у  дослідженні, 

присвяченому питанню профілактики соціального сирітства. 

Просимо уважно прочитати всі питання анкети й дати повні та 

щирі відповіді, відзначивши будь-яким значком позицію, яка 

відповідає Вашій думці. Опитування анонімне. Ми гарантуємо 

конфіденційність особи, яка заповнює анкету. Результати 

опитування буде представлено тільки в узагальненому вигляді. 

Сподіваємося на Ваші щирі відповіді. Дякуємо за 

співробітництво! 

Питання анкети 

1. Ваша стать? 

а) чоловіча; 

б) жіноча. 

2. Ваш вік? 

а) 20 – 29 років; 

б) 30 – 39 років; 

в) 40 – 49 років; 

г) 50 – 59 років; 
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ґ) 60 років і більше. 

3. На Вашу думку, хто такі соціальні сироти? 

а) діти віком до 18 років, у яких померли обоє або один з 

батьків; 

б) діти, які мають біологічних батьків, але ті з якихось 

причин не займаються їхнім вихованням, не опікуються ними; 

в) діти, які не ходять до школи й не спілкуються з іншими 

дітьми. 

4. Назвіть основний нормативний документ, що 

регламентує захист прав дітей-сиріт. 

а) Закон „Про освіту”; 

б) Закон „Про порядок призначення й виплати 

одноразових допомог”; 

в) Закон „Про додаткові гарантії по соціальній підтримці 

дітей-сиріт і дітей, що залишилися без піклування батьків, осіб із 

числа дітей-сиріт і дітей, що залишилися без  піклування 

батьків”. 

4. Що, на Вашу думку є основною причиною появи 

соціальних сиріт? 

а) загострення суперечностей між життєвими установками 

поколінь, різних верств суспільства; 

б) погіршення рівня життя більшості населення; 

в) різке та прогресуюче ослаблення етичних мотивацій у 

суспільстві (чому неабиякою мірою сприяє „розквіт” 
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маскультури, підтримуваний засобами масової інформації); 

г) духовна криза суспільства; 

ґ) криза виховання; 

д) зростання кількості розлучень і неповних сімей; 

е) асоціальний спосіб життя сімей; 

є) зростання психоемоційного перевантаження в дорослого 

населення, що відбивається на дітях; 

ж) поширення жорстокого поводження з дітьми в сім’ях та 

інтернатних установах. 

6. Чи знайомі Ви з Указом президента України щодо 

Національної стратегії профілактики соціального сирітства на 

період до 2020 року? 

а) так, дуже добре знайомий (а); 

б) так, в основному знайомий (а); 

в) так, чув (ла), читав (ла) про нього; 

г) ні, нічого не чув (ла). 

7. Оберіть з наведених показників ті, які, на Вашу думку, 

сприятимуть проведенню в школі ефективної профілактичної 

роботи з недопущення появи соціальних сиріт. 

а) створення умов для підтримки й розвитку дітей групи 

ризику в умовах загальноосвітнього закладу; 

б) підвищення ефективності забезпечення кадрами освітніх 

установ (соціальних педагогів, психологів, конфліктологів, 

дефектологів та ін.); 
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в) розвиток суспільних форм профілактики соціального 

сирітства у ЗОШ; 

г) покращення рівня нормативно-правового забезпечення 

дітей і сімей „групи ризику”; 

ґ) збільшення фінансування загальноосвітніх закладів на 

заходи з профілактики соціального сирітства (участь соціального 

педагога та педагогічного колективу школи в семінарах, 

конференціях, засіданнях круглого столу, присвячених проблемі 

профілактики соціального сирітства; придбання спеціалізованої 

літератури; створення шкільних фондів для надання допомоги 

сім’ям „групи ризику” та ін.). 

8. Які форми організації науково-дослідницької роботи Ви 

використовуєте у Вашій навчально-виховній і профілактичній 

діяльності? 

а) беру участь у роботі науково-практичних конференцій, 

семінарів, лекторіїв та ін.; 

б) використовую результати науково-дослідницької роботи 

у своїй профілактичній діяльності; 

в) постійно виступаю на сторінках преси, на радіо й 

телебаченнф з проблем профілактики соціально небезпечних 

явищ (девіантна поведінка, юнацький алкоголізм, гемблінг- 

залежність, соціальне сирітство); 

г) беру активну участь в організації роботи проблемних 

шкільних лабораторій; 
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ґ) не використовую жодну 

 
 

Додаток Б.3 

Методика „Визначення дефіцитів професійної 

компетентності педагогів” 

 
Шановний респонденте! 

Запрошуємо Вас узяти участь у  дослідженні, 

присвяченому питанню профілактики соціального сирітства. 

Просимо вас ознайомитися з переліком запропонованих 

показників рівня сформованості професійної компетентності 

педагогів, та оцінити кожен з них за звичною для вас шкалою: 

„5” – високий рівень володіння; 

„4” – достатній рівень володіння; 

„3” – задовільний рівень володіння; 

„2” – незадовільний рівень володіння. 

 
 

Показники рівня сформованості професійної 

компетентності педагогів: 

 знання основних напрямків розвитку державної 

освітньої політики; 

 загальні знання про людину, суспільство, 

культуру, природі; 

 знання основ правової поведінки особистості; 
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 знання загальної педагогіки; 

 знання вікової психології та психології 

педагогічного співробітництва; 

 знання теорії управління діяльністю; 

 знання способів розв’язання конфліктних 

ситуацій; 

 володіння сучасними виховними технологіями; 

 застосування інформаційних технологій у процесі 

виховної та профілактичної діяльності; 

 володіння педагогічними й соціально- 

педагогічними технологіями профілактики; 

 володіння методами інноваційної (дослідницької) 

діяльності; 

 
Додаток Б.4 

Визначення рівня відповідальності педагогів за 

проведення профілактичної роботи у школі 

 
Шановний колего, хто, на Вашу думку, несе 

відповідальність за проведення профілактики соціального 

сирітства? 

Варіанти відповідей: 

 соціальний педагог; 
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 учителі та соціальний педагог; 

 адміністрація школи; 

 батьки. 

 

Додаток Б.5 

Анкета „Визначення рівня сформованості досвіду 

творчої педагогічної діяльності вчителів (ДТПД)” 

 
Шановний респонденте! 

Запрошуємо Вас узяти участь у  дослідженні, 

присвяченому питанню профілактики соціального сирітства. 

Просимо уважно прочитати всі питання анкети й дати повні та 

щирі відповіді, відзначивши будь-яким значком позицію, яка 

відповідає Вашій думці. Ми гарантуємо конфіденційність особи, 

яка заповнює анкету. Результати опитування буде представлено 

тільки в узагальненому вигляді. Сподіваємося на Ваші щирі 

відповіді. Дякуємо за співробітництво! 

Питання анкети 

1. Чи можете Ви дати визначення поняття „педагогічний 

досвід”? 

а) ні, не можу; 

б) розумію, але маю труднощі у формулюванні; 

в) так, для мене це неважко. 

2. Як часто у Вашій педагогічній практиці Ви звертаєтеся 
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до педагогічної теорії? 

а) епізодично, оскільки не бачу в цьому особливої 

необхідності; 

б) доволі часто, але зазвичай у межах свого навчального 

предмета; 

в) постійно, використовую у своїй роботі останні 

досягнення педагогічної теорії. 

3. У Вашій педагогічній діяльності Ви: 

а) часто припускаєтесь теоретичних і практичних помилок; 

б) рідко помиляєтесь та вмієте пов’язати теорію з 

практикою; 

в) уміло застосовуєте здобуті знання. 

4. Який вид педагогічної діяльності переважає у Вас? 

а) здебільшого репродуктивний, відтворювальний, 

використовую наявні в учнів знання, уміння й навички; 

б) репродуктивний, але з елементами творчості; 

в) творчо-репродуктивний. 

5. Якщо у Вас виникла цікава педагогічна ідея, то чи здатні 

Ви теоретично її обґрунтувати та експериментально перевірити? 

а) ні, мені це буде складно зробити; 

б) так, але тільки за наявності допомоги колег; 

в) так, мені вистачає теоретичних знань і способів 

практичної діяльності. 

6. Чи є у Вас потреба поповнювати Ваш досвід творчим 
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досвідом інших педагогів? 

а) ні, уважаю, що прийду до всього сам (а); 

б) зважаючи нате, який педагог, це дуже індивідуально; 

в) так, оскільки вважаю це обов’язковою умовою 

становлення професіоналізму педагога. 

7. Натрапляючи на цікавий педагогічний досвід, Ви: 

а) спостерігаєте й по можливості оцінюєте; 

б) спостерігаєте, оцінюєте й виділяєте нове, творче в 

ньому; 

в) спостерігаєте, оцінюєте й аналізуєте нове з позиції 

можливості застосування у Вашій творчій діяльності. 

8. Якою мірою Ви відчуваєте потребу в постійній 

педагогічній творчості? 

а) поки про це говорити рано; 

б) мінімальну; 

в) відчуваю в цьому постійну необхідність. 

9. Які,    на   Вашу   думку, роль і місце підвищення 

кваліфікації у формуванні у Вас ДТПД? 

а) формування ДТПД відбувається в період професійної 

діяльності, а не в період підвищення кваліфікації; 

б) підвищення кваліфікації – початковий етап формування 

ДТПД; 

в) дуже важливу роль, але неабияке значення має 

самостійна педагогічна діяльність у цьому напрямку. 
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10. Чи здатні Ви, узагальнивши результати Вашої 

педагогічної діяльності, підготувати виступ, написати творчу 

роботу, статтю, дисертацію, тобто провести власне науково- 

педагогічне дослідження? 

а) так, але у вигляді невеликого творчого виступу, звіту; 

б) мені це цікаво, зміг (ла) би; 

в) я вже працюю в цьому напрямку. 

 
 

Додаток Б.6 

Виявлення прагнення соціального педагога та 

педагогічного колективу школи до до творчості, 

самопізнання, самовдосконалення та ін. 

 
 

Шановний респонденте! Дайте, будь ласка, відповідь на 

питання: „У яких формах додаткових виховних заходів з 

профілактики соціального сирітства у Вашій ЗОШ Ви берете 

участь?”. 

Варіанти відповідей: 

а) беру участь у роботі науково-практичних конференцій, 

семінарів, лекторіїв та ін.; 

б) допомагаю у виданні шкільної газети та в наповненні 

шкільного сайту інформацією, присвяченою профілактиці 

соціального сирітства; 

в) постійно виступаю на сторінках преси, на радіо й 
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телебаченні з проблем профілактики соціально небезпечних 

явищ (девіантна поведінка, юнацький алкоголізм, гемблінг- 

залежність, соціальне сирітство); 

г) допомагаю проводити педагогічні, психологічні та 

соціально-педагогічні дослідження, присвячені виявленню 

потенційних соціальних сиріт; 

ґ) беру участь в організації тематичних вечорів і заходів, 

присвячених налагодженню взаєморозуміння між дітьми та 

батьками, які знаходяться в складних життєвих ситуаціях 

(шкільні збори, засідання круглого столу та ін.); 

д) не використовую жодну. 

 
 

Додаток Б.7 

Методика „Велика п’ятірка” особистісних якостей 

 
 

У сучасній психології виділяють п’ять головних 

характеристик особистості, існування яких виявлено на основі 

узагальнення результатів безлічі досліджень. Це так звана 

„велика п’ятірка” особистісних якостей. Наведена нижче 

методика дозволяє визначити ступінь їхньої виразності. 

 
Інструкція: оцініть застосовність до себе кожного з 

наведених нижче тверджень. Ваші відповіді позначай однією із 

трьох цифр: 
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0 – ні, це не про мене; 

1 – іноді це про мене, іноді – ні; 

2 – так, це точно про мене. 

Будь ласка, відповідайте щиро: „правильних” і 

„неправильних” відповідей тут не існує, кожна з них свідчить 

про Вашу індивідуальну своєрідність. Відповідайте швидко, не 

замислюючись занадто довго над питаннями; обирайте той 

варіант, який першим спадає на думку. Відповіді фіксуйте у 

бланк, наведений нижче. 

 
1. Для мене найкращий відпочинок – поспілкуватися у 

веселій компанії. 

2. Я іноді почуваюся дуже веселим або сумним навіть без 

вагомої причини. 

3. Мене дуже цікавить усе нове, що з’являється навколо. 

4. Я завжди здійснюю те, що запланував. 

5. Коли я з людиною в сварці, то звичайно сам роблю 

перший крок до примирення. 

6. Я часто відчуваю потребу в друзях, які могли би мене 

підтримати й заспокоїти. 

7. У мене легко змінюється настрій. 

8. Мені здається, що прислів’я „усе нове – це добре забуте 

старе” неправильне. 

9. Я вмію розраховувати свій час так, що встигаю зробити 



171  

 

 

все потрібне. 

10. Мене можна назвати людиною м’якосердою. 

11. Я дуже люблю ходити в гості. 

12. Іноді я хвилююся так сильно, що не можу всидіти на 

місці. 
 
 

13. Мене можна назвати людиною доволі цікавою. 

14. Думаю, що ті, хто мене оточують, уважають мене дуже 

відповідальною людиною. 

15. Я людина довірлива. 

16. Мене часто тягне до пригод. 

17. Одноманітність мені швидко набридає, викликає 

нудьгу. 

18. У мене широке коло інтересів, різноманітні 

захоплення. 

19. Я охайний і обачний у словах і в справах. 

20. Я охоче відгукуюся на найрізноманітніші прохання 

друзів і знайомих. 

21. Більшість знань я одержую зі спілкування з 

однолітками, а не з книг чи шкільних уроків. 

22. Буває, я почуваюся дуже стомленим без будь-якої 

причини. 

23. Я легко орієнтуюся в несподіваних ситуаціях. 

24. Якщо мої бажання вступають у протиріччя з 

потребами, то я завжди вибираю не те, що прагну, а те, що 
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повинен робити. 

25. Думаю, що ті, хто мене оточують, не вважають мене 

егоїстом. 

26. Я людина балакуча. 

27. Уважаю, що характеристика „спокійний” мені не 

підходить. 

28. Думаю, що більшість тих, хто мене оточують, 

уважають, що я людина творча, з багатою уявою. 

29. Уважаю, що назвати мене ледачим не можна. 

30. Я уникаю суперництва з іншими людьми. 

31. Мені подобаються великі, веселі компанії. 

32. Мене часто беруть сумніви з різних причин. 

33. Я люблю міркувати над причинами й наслідками подій, 

що відбуваються в моєму житті. 

34. Коли я поставив перед собою мету, то готовий 

подолати великі труднощі на шляху до неї. 

35. Думаю, що я людина щедра. 

36. У мене краще виходить працювати в товаристві інших 

людей, ніж на самоті. 

37. Мене легко розвеселити або засмутити. 

38. Мені подобається пізнавати все нове, навіть коли це 

йде врозріз з моїми знаннями й переконаннями. 

39. Перш ніж зробити що-небудь, я завжди замислююся 

про можливі наслідки. 
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40. Мені приємно допомагати іншим людям. 

 
 

Бланк для відповідей 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Пояснення. У верхньому рядку римськими цифрами 

позначено номери стовпців, нижче арабськими цифрами – 

номери питань, відповіді на них записуйте у відповідних 

клітинках. 

Ключ 

Порахуйте суму балів у кожному зі стовпців. Отримані 

суми свідчать про виразність відповідних якостей особистості, 

що входять до „великої п’ятірки” (їх перелік наведено нижче). 

Інтерпретація результатів (показники ступеня виразності): 

0 – 3: низька 
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4 – 6: нижче середнього 

7 – 9: середня 

10 – 12: вище за середнє 

13 – 16: висока 

 
 

„Велика п’ятірка” якостей особистості 

 
 

Екстраверсія – інтроверсія. Це спрямованість особистості 

на зовнішній або власний внутрішній світ. У першому випадку 

люди товариські, оптимістичні, активні, люблять веселощі, 

більш продуктивно виконують будь-яку роботу в колективі, ніж 

на самоті. У другому – стримані, критично мислять, відчужені, 

орієнтовані не на спілкування, а на справу. Такій людині 

складніше в колективі, за натурою вона індивідуаліст. Вона 

знаходить себе в діяльності, що не вимагає інтенсивного 

спілкування. Чим вищий показник, тим яскравіше виражена 

екстраверсія. 

Нейротизм (підвищена емоційність реакцій) – емоційна 

стійкість. Це показник емоційної стабільності. Стійкі люди 

проявляють спокій і впевненість, не схильні до бурхливого 

звірення почуттів, навіть трохи „товстошкірі”. У них підвищена 

стресостійкість, вони продуктивно працюють у напружених 

ситуаціях. Ті ж, кому властивий високий нейротизм, бурхливо 

реагують на будь-які життєві події, емоційні, менш стійкі до 
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стресу. Але водночас це люди більш чуйні, динамічні. Високі 

бали свідчать про нейротизм. 

Відкритість – закритість до нового досвіду. У першому 

випадку люди легко сприймають усе те нове, що з’являється 

навколо, демонструють цікавість, гнучкість і готовність до змін, 

схильні до творчості. Але це може обертатися деякою 

„поверховістю”, нестійкістю переконань та інтересів. У другому 

випадку насторожено ставляться до всього нового й 

несподіваного, віддають перевагу стабільності, важко змінюють 

власні принципи й переконання. Їм важко орієнтуватися в 

несподіваних ситуаціях, вони люблять стабільність і прагнуть 

забезпечити її у своєму житті. Високі бали свідчать про 

відкритість до нового досвіду. 

Свідомість – незібраність. Люди, які проявляють 

свідомість, старанні, пунктуальні, цілеспрямовані, надійні, 

честолюбні й наполегливі. Але іноді це обертається 

невиправданою впертістю, бажанням усіх і все контролювати, а 

також болісним переживанням провини через власні реальні або 

уявні помилки. Протилежний полюс – безтурботність, 

недбалість, слабовілля, лінь і любов до насолод. Але водночас 

такі люди звичайно більш розслаблені, життєрадісні, приємні в 

спілкуванні, легко переносять проблеми й неприємності. Чим 

вищий показник, тим яскравіше виражена свідомість. 
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Доброзичливість – ворожість. У першому випадку люди 

доброзичливі, довірливі, готові до безкорисливої допомоги. Такі 

якості допомагають їм привертати до себе навколишніх, хоча 

іноді ті починають зловживати безкорисливістю цієї людину. У 

другому випадку тип людей насторожений, недовірливий, 

схильний сприймати навколишніх як конкурентів. Про таких 

людей говорять, що вони „сам собі на розумі”, не дають 

зловживати їхньою довірою, але нерідко відштовхують від себе 

людей своїми нескінченними підозрами, стаючи в підсумку 

самотнім. Високі показники свідчать про перевагу 

доброзичливості [10]. 
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Додаток Б.8 

Анкета „Рівень взаємодії з дітьми „групи ризику” 

 
 

Запрошуємо Вас узяти участь у  дослідженні, 

присвяченому питанню профілактики соціального сирітства. 

Просимо уважно прочитати всі питання анкети й дати повні та 

щирі відповіді, відзначивши будь-яким значком позицію, яка 

відповідає Вашій думці. Опитування анонімне. Ми гарантуємо 

конфіденційність особи, що заповнює анкету. Результати 

опитування буде представлено тільки в узагальненому вигляді. 

Сподіваємося на Ваші щирі відповіді. Дякуємо за 

співробітництво! 

Питання анкети 

1. Оцініть рівень Вашої підготовленості до роботи з дітьми 

„групи ризику” 

а) високий; 

б) скоріше високий, ніж низький; 

в) скоріше низький, ніж високий; 

г) низький. 

д) важко відповісти 

2. Як часто у Вашій виховній діяльності Ви проводите 

індивідуальну роботу (бесіди, консультації) з дітьми „групи 

ризику” та з їхніми батьками? 

а) доволі часто (один – два рази на тиждень); 
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б) часто (три – чотири рази на місяць); 

в) рідко (один раз на місяць); 

г) я не використовую цю форму роботу. 

3. Чи доводилося Вам зривати свій поганий настрій на 

дитині (дітях)? 

а) так, постійно; 

б) так, часто; 

в) так, іноді; 

г) ні, ніколи. 

4. Які форми й методи виховання, на Вашу думку, 

необхідно використовувати в роботі з важковиховуваними 

підлітками? 

а) бесіда та роз’яснення; 

б) фізичне або моральне покарання; 

в) ізоляція від інших дітей, шляхом вміщення до 

спеціалізованих закладів освіти та виховання; 

г) позбавлення розваг і дозвілля. 

5. Якщо б Ви могли змінити ситуацію відносно великої 

кількості дітей „групи ризику” (соціальні сироти, бездоглядні 

діти та ін.), то: 

а) виділив(ла) більше коштів на допомогу цим дітям; 

б) узяв(ла) би до себе в сім’ю таку дитину; 

в) створив(ла) би фонд із захисту прав дітей „групи 

ризику”; 
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г) відкрив(ла) новий дитячий будинок. 

6. Із запропонованих напрямів виховної роботи оберіть 

той, якому ви відводите найбільшу частку Вашого часу. 

а) здійснення заходів щодо захисту прав і законних 

інтересів неповнолітніх, виявлення й усунення причин та умов, 

що сприяють бездоглядності й безпритульності; 

б) організація контролю над умовами виховання й 

навчання учнів; 

в) залучення учнів до позаурочної й трудової діяльності; 

г) індивідуальна робота з сім’ями з питань виховання; 

ґ) контроль над відвідуваністю й успішністю учнів; 

д) участь в організації літнього відпочинку, дозвілля й 

зайнятості учнів; 

е) розробка й упровадження в практику роботи освітніх 

установ програм і методик, спрямованих на формування 

законослухняної поведінки неповнолітніх; 

є) збір інформації й передача відомостей у єдиний банк 

даних про сім’ї групи ризику; 

ж) надання соціально-психологічної й педагогічної 

допомоги учням які мають відхилення в розвитку, поведінці або 

проблеми в навчанні. 
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Додаток Б.9 

Анкета „П’ятирівнева шкала визначення рівня 

соціально-педагогічної взаємодії педагога (соціального 

педагога) з дітьми та їхніми батьками” 

Шановний респонденте! 

Запрошуємо Вас узяти участь у  дослідженні, 

присвяченому питанню профілактики соціального сирітства. 

Просимо вас ознайомитися з переліком запропонованих 

індивідуальних показників особистості педагога та оцінити 

кожен із за звичною для Вас шкалою: 

„5” – високий рівень володіння; 

„4” – достатній рівень володіння; 

„3” – задовільний рівень володіння; 

„2” – незадовільний рівень володіння. 

Індивідуальні показники особистості педагога 

1. Уміння будувати суб’єкт-суб’єктні стосунки з 

дітьми й батьками „групи ризику”. 

2. Демократичний стиль спілкування з дітьми та 

їхніми батьками. 

3. Індивідуальний підхід до дітей „групи ризику”. 

4. Уміння відбирати методи й засоби досягнення 

ефективного результату в роботі з дітьми та батьками „групи 

ризику”. 
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5. Уміння організувати педагогічну, психологічну та 

соціально-педагогічну діяльність. 

6. Знання форм організації діяльності з сім’ями 

„групи ризику” (індивідуальна, групова, масова). 

7. Уміння концентрувати увагу. 

 
 

Додаток Б.10 

Закрита анкета 

„Форми та методи превентивної та ровивальної 

діяльності з дітьми” 

 
Завдання анкети 

1. Назвіть та охарактеризуйте методи, за допомогою 

яких здійснюють профілактичну роботу у Вашій школі? 

2. Виділіть основні проблеми, які постають перед 

педагогом ЗОШ (соціальним педагогом) під час проведенні 

профілактичної роботи з учнями. 

3. Чи вважаєте Ви необхідним для ефективної 

превентивної діяльності налагодження міжвідомчих зв’язків між 

загальноосвітніми закладами та іншими організаціями? Якщо 

так, то, вкажіть з якими саме організаціями? 

4. Чи вважаєте Ви організацію притулків і дитячих 

будинків для дітей, які залишилися без піклування батьків, 

найефективнішою формою профілактики соціального сирітства? 
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5. Чи вважаєте Ви наявні заходи профілактики 

соціально небезпечних явищ у Вашій ЗОШ достатніми? Чому Ви 

так вважаєте? 

6. Чи зросте, на Вашу думку, ефективність 

профілактики, якщо буде розроблено та впроваджено нові 

методики роботи? 

7. Назвіть два – три аспекти діяльності педагога 

(соціального педагога), необхідні для ефективної профілактичної 

роботи? 
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Додаток В 

Діагностичний інструментарій визначення сучасного 

стану 

профілактики соціального сирітства в діяльності 

соціального педагога загальноосвітньої школи (для батьків) 

 
Додаток В.1 

Анкета „Виявлення педагогічної, психологічної та 

соціально-педагогічної обізнаності, зацікавленості та 

активності батьків 

у профілактиці соціального сирітства” 

Шановний респонденте! 

Запрошуємо Вас узяти участь у  дослідженні, 

присвяченому питанню профілактики соціального сирітства. 

Просимо уважно прочитати всі питання анкети й дати повні та 

щирі відповіді, відзначивши будь-яким значком позицію, яка 

відповідає Вашій думці. Сподіваємося на Ваші щирі відповіді. 

Дякуємо за співробітництво! 

Питання анкети 

1. Чи хочете Ви, щоб цей експеримент було проведено в 

школі (чи задоволені Ви проведенням експерименту в школі)? 

а) так; 

б) ні; 

в) не знаю. 
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2. На Вашу думку, хто такі соціальні сироти? 

а) діти віком до 18 років, у яких померли обоє або один із 

батьків; 

б) діти, які мають біологічних батьків, але ті з якихось 

причин не займаються їхнім вихованням, не опікуються ними; 

в) діти, які не ходять до школи й не спілкуються з іншими 

дітьми. 

3. Назвіть основний нормативний документ, що 

регламентує захист прав дітей-сиріт. 

а) Закон „Про Освіту”; 

б) Закон „Про порядок призначення й  виплати 

одноразових допомог”; 

в) Закон „Про додаткові гарантії з соціальної підтримки 

дітей-сиріт і дітей, що залишилися без піклування батьків, осіб із 

числа дітей-сиріт і дітей, що залишилися без піклування  

батьків”. 

4. Що, на Вашу думку, є основною причиною появи 

соціальних сиріт? 

а) загострення суперечностей між життєвими установками 

поколінь, різних верств суспільства; 

б) погіршення рівня життя більшості населення; 

в) різке та прогресуюче ослаблення етичних мотивацій у 

суспільстві (чому неабиякою мірою сприяє „розквіт” 

маскультури, підтримуваний засобами масової інформації); 
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г) духовна криза суспільства; 

ґ) криза виховання; 

д) зростання кількості розлучень і неповних сімей; 

е) асоціальний спосіб життя сімей; 

є) зростання психоемоційного перевантаження в дорослого 

населення, що відбивається на дітях; 

ж) поширення жорстокого поводження з дітьми в сім’ях та 

інтернатних установах. 

5. Оберіть серед показників ті, які на Вашу думку, 

сприятимуть проведенню ефективної профілактичної роботи з 

недопущення появи соціальних сиріт. 

а) створення умов для підтримки й розвитку дітей „групи 

ризику” в загальноосвітньому закладі; 

б) підвищення ефективності забезпечення кадрами освітніх 

установ (соціальних педагогів, психологів, конфліктологів, 

дефектологів та ін.); 

в) розвиток суспільних форм профілактики соціального 

сирітства в ЗОШ; 

г) покращення рівня нормативно-правового забезпечення 

дітей і сімей „групи ризику”. 

6. Діти – соціальні сироти на Вашу думку… 

а) страждають на важкі хронічні захворювання; 

б) часто мають затримки фізичного та психічного 

розвитку; 
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в) нічим не відрізняються від інших дітей. 

7. Якою мірою Ви володієте знаннями щодо профілактики 

соціального сирітства в умовах сімейного виховання? 

а) добре знаю; 

б) знаю в достатньому обсязі; 

в) погано знаю; 

г) нічого не знаю. 

8. Від кого, на Вашу думку, залежить ефективність 

профілактики соціального сирітства? 

а) від соціального педагога та педагогічного колективу 

школи; 

б) від батьків; 

в) від соціального педагога та педагогічного колективу 

школи, батьків і соціальних служб одночасно; 

г) важко відповісти. 

9. Звідки Ви дізнаєтеся про способи попередження появи 

соціальних сиріт у сім’ї? 

а) зі школи (від соціального педагога та вчителів); 

б) від друзів, колег по роботі; 

в) я не цікавлюся цим питанням. 
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Додаток В.2 

Анкета „Визначення пріоритетності використання 

батьками 

у вихованні дітей загальнолюдських цінностей” 

 
 

Шановний респонденте! 

Запрошуємо Вас узяти участь у  дослідженні, 

присвяченому питанню профілактики соціального сирітства. 

Просимо уважно прочитати всі питання анкети й дати повні та 

щирі відповіді, відзначивши будь-яким значком позицію, яка 

відповідає Вашій думці. Сподіваємося на Ваші щирі відповіді. 

Дякуємо за співробітництво! 

Питання анкети 

1. Дитину слід завжди тримати при собі, щоб попередити її 

падіння й удари. 

а) категорично не згоден(на) з цим твердженням; 

б) мені важко з цим погодитися; 

в) я з цим згоден(на). 

2. Виховання дитини – тяжка й часто невдячна праця. 

а) ні, це не так; 

б) залежить від характеру дитини; 

в) так, я цілком з цим погоджуюся. 

3. Чи сприймаєте Ви дитину як особистість, визнаючи за нею 

право на повагу до людської гідності, невтручання в особисте життя, 
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свободу слова й вираження своєї думки? 

а) так; 

в) не завжди, залежить від конкретної ситуації; 

в) ні. 

4. На Вашу думку, що необхідно робити, якщо дитина 

постійно тікає з дому? 

а) покарати її; 

б) пояснити, що так робити не можна; 

в) звернутися за порадою до фахівця (соціального 

педагога, психолога). 

5. Як Ви ставитеся до фізичних покарань дитини у сім’ї? 

а) позитивно, це необхідний захід; 

б) це можна робити тільки в крайньому випадку; 

в) негативно, це руйнує психіку дитини. 

6. У якій формі Ви здійснюєте контроль над дитиною? 

а) у формі повного контролю над дитиною; 

б) контролюю, але надаю дитині деяку свободу у діях та 

прийнятті рішень; 

в) зазвичай не втручаюся в її життя, дитина цілком вільна в 

її діях. 

7. Які виховні методи Ви використовуєте найчастіше? 

а) особистий приклад і переконання; 

б) вимога; 

в) покарання або заохочення. 
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Додаток В.3 

Методика „Який у Вас стиль виховання” 

 
 

Багато що залежить від стилю спілкування й виховання, 

який вибирають батьки. Можете перевірити, який стиль 

характерний для вас. Для цього виконайте тест (модифікація 

тесту Р. Овчарової): оберіть варіант відповіді для кожного з 

десятьох питань. 

Текст опитувача 

1. Чи вважаєте Ви, що дитина повинна: 

а) ділитися з Вами всіма її думками й почуттями, 

розповідати про все, що відбувається з нею й довкола неї; 

б) розповідати вам тільки те, чим вона сам захоче 

поділитися; 

в) залишати її думки й переживання при собі 

2. Якщо Ви довідаєтеся, що Ваша дитина взяла іграшку в 

іншої дитини за її відсутності й без дозволу, то Ви: 

а) поговорите з дитиною відверто й надасте їй можливість 

самій прийти до правильного рішення; 

б) надасте дитині можливість самій розбиратися в її 

проблемах; 

в)    сваритимете    дитину    при  інших   дітях і змусите 

повернути взяту без дозволу іграшку й попросити вибачення. 

3. Якщо Ваша дитина, зазвичай активна, рухлива й не дуже 
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дисциплінована, зосередилася й добре виконала те, про що Ви її 

просили (зробила домашнє завдання, винесла сміття, прибралася 

в квартирі), то Ви: 

а) похвалите її та розповідатимете рідним і знайомим при 

нагоді про те, яка вона у вас молодець 

б) деякий час радітимете, але водночас будете з’ясувати, 

чому сьогодні все так добре вийшло; 

в) приймете як належне та скажете: „Завжди б так”. 

4. Дитина забула сказати Вам „дякую”, була не дуже 

ввічлива. Ваші дії? 

а) змусите дитину виправити помилку; 

б) не звернете на це уваги; 

в) не згадуючи про нечемну поведінку дитини, розповісте 

їй яку-небудь історію про те, як неввічливість заважає нам жити 

5. Діти спокійно грають, у Вас з’явилося трохи вільного 

часу. Що Ви оберете? 

а) спостерігатимете за тим, як діти граються та 

спілкуються, з боку, не втручаючись; 

б) включитеся в гру: допоможете, підкажете або зробите 

зауваження; 

в) порадієте, що в хат спокійно, і займетеся своїми 

справами. 

6. З яким із тверджень Ви цілком згодні: 

а) почуття й переживання дитини поверхові, у неї все 
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швидко проходить, і не варто звертати увагу на „вибухи” її 

емоцій; 

б) емоції й переживання дитини – важливий чинник, за 

допомогою якого дитину можна навчати й виховувати; 

в) почуття й переживання дитини унікальні та значимі, і 

ставитися до них потрібно дбайливо та вкрай тактовно. 

7. Ваш базовий принцип у взаємодії з дитиною: 

а) дитина слабша, нерозумна, недосвідчена, і тільки 

дорослий може й повинен навчити й виховати її; 

б) у дитини більші можливості для саморозвитку, а 

співробітництво з дорослим має бути спрямоване на 

максимальне підвищення активності самої дитини; 

в) дитина розвивається в основному під впливом 

спадковості, і керувати процесом її розвитку практично 

неможливо, так що головна турбота батьків, щоб дитина була 

здорова й не робила асоціальних учинків. 

8. Як Ви ставитеся до активності самої дитини: 

а) позитивно, оскільки без неї не можливий повноцінний 

розвиток особистості; 

б) негативно, тому що активність дитини часто заважає 

всім планам навчання й виховання; 

в) позитивно, але тільки тоді, коли прояв активності 

погоджений з батьками. 

9. Дитина не прагне виконувати домашнє завдання, 
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мотивуючи це тим, що вже багато раз виконувала подібні 

завдання без помилок. Ваші дії: 

а) усунетеся й нічого не станете вживати: не прагне робити 

– і не треба; 

б) змусите її виконати роботу; 

в) знайдете в завданні щось нове або запропонуєте 

ускладнити його так, щоб було цікаво виконувати. 

10. З яким із тверджень Ви цілком згодні: 

а) дитина повинна бути вдячна дорослим за турботу про 

неї; 

б) якщо дитина не усвідомлює й не цінує турботу про неї, 

то вона неодмінно колись пошкодує про це; 

в) батьки повинні бути вдячні дітям за їхню любов і  

довіру. 

Бланк тестування 
 

№ питання Варіант 

відповіді 

Кількість 

балів 

Підсумок 
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Інтерпретація. Ключ до тесту 
 

№ питання Бали за 

відповідь „А” 

Бали за 

відповідь „Б” 

Бали за 

відповідь „В” 
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Якщо батьки набрали від 25 до 30 балів, то вони віддають 

перевагу демократичному стилю спілкування з дитиною. 

Якщо батьки набрали від  20  до  24  балів,  вони  схильні 

до авторитарного стилю. 

Якщо батьки набрали від 10 до 19 балів, то стиль 

спілкування ліберальний. 

Батьки, яким властивий ліберальний стиль, схильні 

усуватися від виховання дитини. Вони вважають, що виховувати 

й навчати дитину повинні люди, які мають фахову освіту, тобто 

педагоги й вихователі. Дитина може користуватися 

вседозволеністю, їй надають повну свободу дій і не вимагають 

при цьому відповідати за те, що вона робить або  говорить. 

Батьки відіграють роль доброго великого дорослого, який іде 

дитині на поступки як безпомічній і безнадійній, ставиться до неї 

як до некомпетентної й несамостійної людини, а тому не вартої 

поваги. Вони зглядаються на потреби своєї дитини або ж грають 

роль мучеників, стоїчно переносячи все те, що робить їхнє 

нерозумне й безвідповідальне дитя. Можлива й просто 

батьківська байдужність (таке трапляється, коли батьки занадто 

перевантажені роботою). Діти, батьки яких віддають перевагу 

ліберальному стилю, частіше проявляють схильність до суїциду. 

У найкращому випадку вони звикають робити все для себе самі, 

але при цьому не довіряють людям і воліють не вдаватися до 

будь-чиєї допомоги. 



195  

 

 

Батьки, яким властивий авторитарний стиль, не вважають 

за потрібне зважати на думку дитини про те, до чого  вона 

прагне, що їй потрібно. Вони вважають, що знають краще, що 

потрібно дитині, а якщо вона з цим сценарієм не згодна, то або 

мала, або дурна, або і те, і те. Часто батьки, у яких переважає 

авторитарний стиль, спілкуються з дитиною погрозами, тобто 

опікуються насамперед про себе, а не про дитину, потреби якої 

заперечують. Дитина живе з відчуттям, що в неї нічого не 

виходить, її потреби й почуття не беруть до уваги. Авторитарні 

батьки вважають, що мають право застосовувати різні фізичні 

покарання, кричати на дітей, трясти їх. Діти таких батьків 

можуть вирости як слабкими й безмовними „жертвами”, що 

вважають себе винними в усьому поганому, що відбувається з 

ними, так і рішучими, твердими людьми, які віддають перевагу 

незалежності й твердості й водночас у всіх власних невдачах 

звинувачують усіх, крім себе. 

Оптимальний стиль виховання, зрозуміло, демократичний, 

коли батьки висловлюють власну думку з різних питань життя, 

але завжди відкриті до діалогу, готові вислухати думку дитини й 

погодитися з нею, якщо вона пропонує розумне розв’язання 

проблеми, а також якщо справа стосується її особистого вибору: 

вибору друзів, професії, занять і хобі. Такі батьки дають дитині 

турботу, підтримку, вони дуже чутливі до потреб  дитини. 

Дитина відчуває батьківську любов і турботу, охоче й легко 
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приймає допомогу, їй комфортно в тому оточенні, у якому вона 

живе. Батьки допомагають лише тоді, коли це дійсно необхідно, 

в інших випадках заохочують думати й робити те, що вона 

здатна робити для себе. Діти батьків, яким властивий 

демократичний стиль спілкування, частіше домагаються значних 

успіхів у дорослому житті [43]. 

 
Додаток В.4 

Методика діагностики батьківського ставлення 

А. Варги, В. Століна 

 
Батьківське ставлення – це система різноманітних почуттів 

і вчинків дорослих людей щодо дітей. З психологічного погляду, 

батьківське ставлення – це педагогічна соціальна установка 

стосовно дітей, що містить раціональний, емоційний і 

поведінковий компоненти. Усі їх тією чи тією мірою  оцінюють 

за допомогою опитувача, що є основою цієї методики. 

61 питання опитувача становить п’ять шкал, що  

виражають собою ті чи ті аспекти батьківського ставлення: 

1. Прийняття – відкидання дитини. Ця шкала виражає 

собою загальне емоційно позитивне (прийняття) або емоційно 

негативне (відкидання) ставлення до дитини. 

2. Кооперація. Ця шкала виражає прагнення дорослих до 

співробітництва з дитиною, прояв з їхнього боку щирої 
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зацікавленості й участь у її справах. 

3. Симбіоз. Питання цієї шкали орієнтовані на те, щоб 

з’ясувати, чи прагне дорослий до єднання з дитиною, чи, 

навпаки, намагається зберегти між дитиною й собою 

психологічну дистанцію. Це своєрідна контактність дитини й 

дорослої людини. 

4. Контроль. Ця шкала характеризує те, як дорослі 

контролюють поведінку дитини, наскільки вони демократичні 

або авторитарні в стосунках з нею. 

5. Ставлення до невдач дитини. Ця шкала показує, як 

дорослі ставляться до здатностей дитини, до її чеснот і недоліків, 

успіхів і невдач. 

 
Текст опитувача 

Відповідаючи на подані питання, випробуваний повинен 

виразити його згоду або незгоду з ними за допомогою варіанта 

„так” чи „ні”. 

1. Я завжди співчуваю своїй дитині. 

2. Я вважаю своїм обов’язком знати все, про що думає моя 

дитина. 

3. Мені здається, що поведінка моєї дитини значно 

відхиляється від норми. 

4. Потрібно якомога довше тримати дитину осторонь від 

реальних життєвих проблем, якщо вони її травмують. 
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5. Я відчуваю до дитини почуття симпатії. 

6. Я поважаю свою дитину. 

7. Гарні батьки відгороджують дитину від труднощів 

життя. 

8. Моя дитина часто мені неприємна. 

9. Я завжди намагаюся допомогти своїй дитині. 

10. Бувають випадки, коли недобре ставлення до дитини 

приносить їй користь. 

11. Щодо своєї дитини я відчуваю прикрість. 

12. Моя дитина нічого не досягне в житті. 

13. Мені здається, що друзі дитини потішаються над нею. 

14. Моя дитина часто робить такі вчинки, які заслуговують 

осуду. 

15. Моя дитина відстає в психологічному розвитку та для 

свого віку виглядає недостатньо розвиненою. 

16. Моя дитина спеціально поводиться погано, щоб 

досадити мені. 

17. Моя дитина, як губка, вбирає в себе все найгірше. 

18. При всьому старанні мою дитину важко навчити 

гарних манер. 

19. Дитину змалку слід тримати у твердих рамках, тільки 

тоді з неї виросте гарна людина. 

20. Я люблю, коли друзі моєї дитини приходять до нас 

додому. 
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21. Я завжди беру участь в іграх і справах дитини. 

22. До моєї дитини постійно „липне” все дурне. 

23. Моя дитина не здобуде успіхів у житті. 

24. Коли в компанії говорять про дітей, мені стає соромно, 

що моя дитина не така розумна та здібна, як інші діти. 

25. Я жалію свою дитину. 

26. Коли я порівнюю свою дитину з однолітками, то вони 

видаються мені більш вихованими й розумним, ніж моя дитина. 

27. Я із задоволенням проводжу з дитиною свій вільний 

час. 

28. Я часто шкодую про те, що моя дитина дорослішає, і з 

ніжністю згадую той час, коли вона була ще зовсім маленькою. 

29. Я часто ловлю себе на тому, що з ворожістю ставлюся 

до дитини. 

30. Я мрію про те, щоб моя дитина досягла того, що 

особисто мені не вдалося в житті. 

31. Батьки повинні не лише вимагати від дитини, але й 

самі пристосовуватися до неї, ставитися до неї з повагою, як до 

особистості. 

32. Я намагаюся виконувати всі прохання й побажання 

моєї дитини. 

33. Приймаючи рішення в родині, слід ураховувати думку 

дитини. 

34. Я дуже цікавлюся життям своєї дитини. 
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35. Я часто визнаю, що у своїх вимогах і претензіях дитина 

деякою мірою права. 

36. Діти рано дізнаються про те, що батьки можуть 

помилятися. 

37. Я завжди зважаю на дитину. 

38. Я відчуваю дружні почуття стосовно дитини. 

39. Основна причина примх моєї дитини – це егоїзм, лінь і 

впертість. 

40. Якщо проводити відпустку з дитиною, то неможливо 

нормально відпочити. 

41. Найголовніше   – щоб у дитини було спокійне, 

безтурботне дитинство. 

42. Іноді мені здається, що моя дитина не здатна ні на що 

гарне. 
 
 

43. Я поділяю захоплення моєї дитини. 

44. Моя дитина кого завгодно може вивести із себе. 

45. Прикрощі моєї дитини мені завжди близькі та 

зрозумілі. 

46. Моя дитина часто мене дратує. 

47. Виховання дитини – це суцільне нервування. 

48. Сувора дисципліна в дитинстві розбудовує сильний 

характер. 

49. Я не довіряю своїй дитині. 

50. За суворе виховання діти потім подякують своїм 



201  

 

 

батькам. 

51. Іноді мені здається, що я ненавиджу свою дитину. 

52. У моєї дитини більше недоліків, ніж переваг. 

53. Мені близькі інтереси моєї дитини, я їх поділяю. 

54. Моя дитина не в змозі зробити що-небудь самостійно, і 

якщо вона це робить, то обов’язково виходить не так, як 

потрібно. 

55. Моя дитина виросте не пристосованою до життя. 

56. Моя дитина подобається мені такою, якою вона є. 

57. Я ретельно стежу за станом здоров’я моєї дитини. 

58. Я захоплююся своєю дитиною. 

59. Дитина не повинна мати секретів від батьків. 

60. Я невисокої думки про здібності моєї дитини й не 

приховую це від неї. 

61. Дитина повинна товаришувати з тими дітьми, які 

подобаються її батькам. 

 
Обробка й оцінка результатів 

Для кожного з видів батьківських ставлень, який ми 

з’ясовували за допомогою цього опитувача, нижче зазначено 

номери суджень, пов’язані з цим видом. 

Прийняття – відкидання дитини: 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 

18, 20, 24, 26, 27, 29, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 

53, 55, 56, 60. 
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Кооперація: 6, 9,21, 25, 31, 34, 35, 36. 

Симбіоз: 1, 5, 7, 28, 32, 41, 58. 

Контроль: 2, 19, 30, 48, 50, 57, 59. 

„Маленький невдаха”: 9, 11, 13, 17, 22, 28, 54, 61. 

За кожну відповідь „так” випробуваний одержує 1 бал, а за 

кожну відповідь „ні” – 0 балів. Високі бали свідчать про значну 

розвиненість аналізованих видів батьківських ставлень, а низькі 

бали – про те, що вони порівняно слабко розвинені. Оцінку й 

інтерпретацію отриманих відомостей здійснюють у такий спосіб. 

Високі бали за шкалою „прийняття – відкидання” (від 24 

до 33) свідчать про те, що у випробуваного є  виражене 

позитивне ставлення до дитини. Дорослий у цьому випадку 

приймає дитину такою, якою вона є, поважає й визнає її 

індивідуальність, схвалює її інтереси, підтримує плани, 

проводить із нею доволі багато часу й не шкодує про це. 

Низькі бали за цією самою шкалою (від 0 до 8) свідчать 

про те, що дорослий відчуває щодо дитини в основному тільки 

негативні почуття: роздратування, злість, досаду, навіть іноді 

ненависть. Такий дорослий вважає дитину невдахою, не вірить у 

її майбутнє, низько оцінює її здібності. 

Високі бали за шкалою „кооперація” (7 – 8 балів) є 

ознакою того, що дорослий виявляє щиру цікавість до того, що 

цікавить дитину, високо оцінює її здібності, заохочує 

самостійність та ініціативу. 
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Низькі бали за цією шкалою (1 – 2 бали) свідчать про те, 

що дорослий стосовно дитини поводиться протилежним чином і 

не може претендувати на роль гарного педагога. 

Високі бали за шкалою „симбіоз” (6 – 7 балів) достатні для 

того, щоб зробити висновок про те, що ця доросла людина не 

встановлює психологічну дистанцію між собою й дитиною, 

намагається завжди бути ближче до неї, задовольняє її основні 

потреби. 

Низькі бали за цією шкалою (1 – 2 бали) є ознакою того, 

що дорослий, навпаки, установлює значну психологічну 

дистанцію між собою й дитиною, мало опікується нею. 

Високі бали за шкалою „контроль” (6 – 7 балів) свідчать 

про те, що доросла людина поводиться занадто авторитарно 

стосовно дитини, вимагаючи від неї беззастережної слухняності 

й установлюючи їй суворі дисциплінарні межі. Вона нав’язує 

дитині майже в усьому свою волю. 

Низькі бали за цією шкалою (1 – 2 бали), навпаки, свідчать 

про те, що контроль над діями дитини з боку дорослої людини 

практично відсутній. Це може бути не дуже добре  для навчання 

й виховання дітей. Найкращим варіантом оцінки педагогічних 

здібностей дорослої людину за цією шкалою є середні  оцінки, 

від 3 до 5 балів. 

Високі бали за шкалою „ставлення до невдач дитини”  (7  – 

8  балів)  є  ознакою  того,  що  доросла  людина  вважає  дитину 



204  

 

 

маленькою невдахою та ставиться до неї як до нетямущої істоти. 

Інтереси, захоплення, думки й почуття дитини видаються 

дорослій людині несерйозними, і вона ігнорує їх. 

Низькі бали за цією шкалою (1 – 2 бали), навпаки, свідчать 

про те, що невдачі дитини дорослий вважає випадковими й 

вірить у неї [19]. 

 
Додаток В.5 

Анкета 

„Рівень сформованості негативного ставлення дітей до 

шкідливих звичок” 

 
Шановний респонденте! 

Запрошуємо Вас узяти участь у  дослідженні, 

присвяченому питанню профілактики соціального сирітства. 

Просимо уважно прочитати всі питання анкети й дати повні та 

щирі відповіді, відзначивши будь-яким значком позицію, яка 

відповідає  Вашій  думці.  Сподіваємося  на  Ваші  щирі 

відповіді. Дякуємо за співробітництво! 

Питання анкети 

1. Відзначте, будь ласка, той чинник, який, на Вашу думку, 

найбільш негативно впливає на здоров’я дитини. 

а) куріння, алкоголь, наркотики, психоактивні речовини; 

б) неправильне харчування; 
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в) стрес; 

г) низька фізична активність; 

ґ) підвищений кров’яний тиск; 

д) надлишкова вага. 

2. Як Ви оцінюєте стан здоров’я Вашої дитини? 

а) дуже гарне; 

б) гарне; 

в) задовільне; 

г) погане. 

3. Як часто Ви говорите з дитиною про шкоду вживання 

алкоголю, наркотиків і психоактивних речовин? 

а) кілька разів на тиждень; 

б) кілька разів на місяць; 

в) кілька разів на рік; 

г) я не говорю з дитиною на ці теми. 

4. Найчастіше Ви говорите з дитиною: 

а) про шкоду куріння та алкоголю, наркотиків і 

психоактивних речовин; 

б) про чистоту тіла; 

в) про правильне харчування; 

г) про сексуальне виховання. 

5. Як Ви вважаєте, чи з цікавістю Ваша дитина ставиться 

до обговорення з Вами питань здоров’я? 

а) так; 
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б) ні; 

в) важко відповісти. 

6. Як би Ви хотіли одержувати інформацію про 

особливості формування в дитини негативного ставлення до 

шкідливих речовин (алкоголь, наркотики)? 

а) через буклети, брошури невеликого розміру; 

б) через спеціальні посібники (підручники); 

в) через засоби масової інформації; 

г) від соціального педагога та вчителів школи; 

ґ) беручи участь у різних оздоровчих заходах (День 

здоров’я). 

7. Що, на Вашу думку, найбільш небезпечно для дітей 

підліткового віку? 

а) виявитися жертвою агресивної поведінки з боку 

дорослих; 

б) виявитися жертвою агресивної поведінки з боку 

однолітків; 

в) одержати травму на автомобільній дорозі; 

г) постраждати від людей, які перебувають під дією 

алкоголю, наркотиків, психоактивних речовин; 

ґ) одержати алкогольну або наркотичну інтоксикацію; 

д) бути залученими до секти; 

е)   зіткнутися із проблемами, пов’язаними з раннім 

початком статевого життя. 
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8. Відзначте „закриті” для Вас теми обговорення з 

дитиною 

а) статеві стосунки; 

б) підлітковий алкоголізм, наркоманія; 

в) девіантна та делінквентна поведінка (правопорушення). 

9. Як Ви вважаєте, яка з перерахованих служб (організацій) 

буде найбільш дієвою у Вашому мікрорайоні: 

а) медична служба, куди конфіденційно й безкоштовно міг 

би звернутися підліток з проблем сексуального характеру 

(вагітність, венеричні захворювання); 

б) наркологічна служба, куди конфіденційно й 

безкоштовно міг би звернутися підліток з проблем наркоманії й 

алкоголізму; 

в) юридична служба, яка працює з проблемами підлітків; 

г) психологічна служба, яка   працює з проблемами 

підлітків; 

ґ) служба профорієнтації й зайнятості; 

д) „телефон довіри”. 
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Додаток В.6 

Анкета „Уміння організовувати вільний час підлітків” 

Шановний респонденте! 

Запрошуємо Вас узяти участь у дослідженні, 

присвяченому питанню профілактики соціального сирітства. 
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Просимо уважно прочитати всі питання анкети й дати повні та 

щирі відповіді, відзначивши будь-яким значком позицію, яка 

відповідає Вашій думці. Сподіваємося на Ваші щирі відповіді. 

Дякуємо за співробітництво! 

Питання анкети 
 

1. Прізвище, ім’я, по батькові 

2. 
  

Вік 

_ 

3. 

   
 

Освіта 

 

 

4. Місце роботи 

 

5. Чим    Ваша    дитина  любить   займатися у вільний 

час?    

 

6. Яким видам дозвілля Ви надаєте 

перевагу?        
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7. Які види спорту любить Ваша 

дитина?      

 

 

8. З ким частіше спілкується Ваша дитина (однокласники, 

друзі з мікрорайону, родичі) 

 

9. Ви знайомі з друзями Вашої 

дитини?      

10. Чи обговорюєте Ви разом з дитиною переглянуті 

телепередачі, кінофільми,  прочитані 

книги?    

11. Скільки  часу  щодня  Ви   приділяєте   Вашій 

дитині?   

12. Яким методам виховання Ви віддаєте перевагу 

(покарання, роз’яснення, заохочення та 

ін.)     

13. Що    робить     ваша     родина,     зібравшись 

разом?   
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Додаток Д 

Діагностичний інструментарій визначення сучасного 

стану профілактики соціального сирітства в діяльності 

соціального педагога загальноосвітньої школи (для учнів) 

Додаток Д.1 

Анкета „Рівень усвідомлення учнями наявності 

проблеми соціального сирітства та необхідності її 

вирішення” 

 
 

Любий друже! 

Запрошуємо тебе взяти участь у дослідженні, 

присвяченому питанню профілактики соціального сирітства. 

Просимо уважно прочитати всі питання анкети й дати повні та 

щирі відповіді, відзначивши будь-яким значком позицію, яка 

відповідає твоїй думці. Сподіваємося на щирі відповіді. Дякуємо 

за співробітництво! 

Питання анкети 

1. Чи маєш ти уявлення про проблеми сирітства на 

сьогодні в Україні? 

а) так, я знаю, що відбувається; 

б) ні, нічого не знаю. 

2. Обговорювана тема соціального сирітства викликає в 

тебе співчуття? 

а) так; 
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б) ні. 

3. На твою думку, хто такі соціальні сироти? 

а) діти віком до 18 років, у яких померли обоє або один з 

батьків; 

б) діти, які мають біологічних батьків, але ті з якихось 

причин не займаються їхнім вихованням, не опікуються ними; 

в) діти, які не ходять до школи й не спілкуються з іншими 

дітьми. 

4. Як ти вважаєш, що є основною причиною соціального 

сирітства? 

а) погане соціально-економічне становище в державі; 

б) безробіття населення; 

в) криза сім’ї (зростання кількості розлучень, неповні 

сім’ї); 
 
 

г) поширення пияцтва, наркоманії; 

ґ) „погані діти”. 

5. Звідки ти дізнаєшся про засоби попередження 

негативних соціальних явищ (алкоголізм, наркоманія)? 

а) зі школи (від соціального педагога та вчителів); 

б) із засобів масової інформації; 

в) від друзів; 

г) я не цікавлюся цим питанням. 

6. Чи вважаєш ти, що вирішення проблеми соціального 

сирітства є першочерговою для нашої держави? 
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а) так, це першочергова проблема; 

б) так, але є й більш нагальні проблеми; 

в) ні, проблеми з подолання бідності й безробіття є більш 

злободенними; 

г) важко відповісти. 

7. Чи береш ти участь у благодійних заходах з проблеми 

сирітства? 

а) так; 

б) так, але тільки від школи; 

в) ні. 

8.Чи виникало(є) в тебе коли-небудь бажання втекти з 

дому, інтернату? 

а) так; 

б) так, і я це робив; 

в) ні. 

9. Якби твої батьки вирішили взяти дитини на виховання, 

ти би підтримав(ла) їх у цьому рішенні? 

а) так, звісно; 

б) так, але тільки в крайньому випадку й на короткий 

термін; 

в) так, але тільки якщо це мій родич; 

г) так, але тільки за умови матеріальної підтримки з боку 

держави; 

ґ) ні, за жодних умов; 
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Додаток Д.2 

Перевірка рівня мотивації, ставлення до подій 

та вміння аналізувати власні вчинки 

 
Друже, яка твоя найбільша помилка в житті…? (із 

запропонованих відповідей обери одну, яка найбільше тобі 

відповідає) 

1. Куріння та вживання наркотиків. 

2. Факт крадіжки. 

3. Розставання з коханою людиною. 

4. Участь в акті вандалізму. 

5. Інше (образа батьків; акт насилля щодо більш слабкої 

людини; знущання над твариною). 

6. Не можу відповісти. 
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Додаток Д.3 

Анкета „Визначення лінії поведінки учнів у складній 

життєвій ситуації” 

Любий друже! 

Запрошуємо тебе взяти участь у дослідженні, 

присвяченому питанню профілактики соціального сирітства. 

Просимо уважно прочитати всі питання анкети й дати повні та 

щирі відповіді, відзначивши будь-яким значком позицію, яка 

відповідає твоїй думці. Сподіваємося на щирі відповіді. Дякуємо 

за співробітництво! 

Питання анкети 

1. Як ти ставишся до влаштування дітей – соціальних сиріт 

до державних виховних установ? 

а) позитивно, це необхідний захід; 

б) це можна робити тільки в крайньому випадку; 

в) негативно, це руйнує дитину, ламає її долю;  

г) важко відповісти. 

2. Чи задоволений ти своїм становищем у сім’ї? 

а) так; 

б) ні. 

3. Якщо ти не задоволений своїм становищем, укажи 

основну причину. 

а) висока вимогливість і суворість батьків; 

б) погане матеріальне становище в сім’ї, звідси повна 

економічна залежність від батьків; 
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в) байдужість з боку рідних; 

ґ) пияцтво, моральна розбещеність батьків; 

д) відсутність з боку батьків уваги та чуйності; 

е) відсутність спільних інтересів; 

є) несправедливий розподіл домашніх обов’язків; 

ж) мене все влаштовує. 

4. Ти радишся з батьками… 

а) купуючи речі; 
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б) зі шкільних проблем; 

в) обираючи друзів; 

г) я сам(а) приймаю рішення. 

5. Де ти знаходиш допомогу в критичній ситуації? 

а) у сім’ї; 

б) у вчителів; 

в) у друзів; 

д) у шкільного психолога, соціального педагога. 

6. Які наслідки, на твою думку, має насильство (образа, 

побої, приниження, психологічний тиск)? 

а) сприяє становленню характеру; 

б) вибиває з життєвої колії; 

в) призводить до депресії; 

г) з’являється апатія; 

д) хочеться піти з життя. 

7. Батьки повинні захищати дитину від негативних явищ 

реального життя. 

а) так, я з цим згоден (на); 

б) ні, мені важко з цим погодитися; 

г) усе залежить від ситуації. 
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Додаток Д.4 

Графічний метод „Людина під дощем” 

 
 

Інструкція: на чистому аркуші паперу формату А4, який 

вертикально орієнтований, випробуваному пропонують 

намалювати людину, а потім, на іншому такому самому аркуші – 

людину під дощем. Зіставлення двох малюнків дозволяє 

визначити, як людина реагує на стресові, несприятливі ситуації, 

що вона відчуває в разі виникнення труднощів. 

У процесі тестування важливо спостерігати за ходом 

малювання та звертати увагу на всі висловлення випробуваного. 

Інтерпретуючи малюнки, слід спиратися на такі 

положення. Коли малюнок готовий, важливо сприйняти його 

загалом. Необхідно „ввійти” в малюнок і відчути, у якому 

настрої перебуває персонаж (радість, сум та ін.), чи почувається 

він безпомічним чи, навпаки, відчуває в собі внутрішні ресурси 

для боротьби з труднощами, а можливо, спокійно й адекватно 

сприймає труднощі, уважаючи їх звичайним життєвим явищем. 

Отже, важливо відстежити глобальне враження від малюнка. Це 

інтуїтивний процес. Тільки після цього можна перейти  до 

аналізу всіх специфічних деталей з погляду логіки, спираючись 

при цьому на основні положення посібника з інтерпретації. 
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Інтерпретація 

У малюнку „Людина під дощем” порівняно з малюнком  

„Людина” зазвичай виявляються істотні відмінності. Важливо 

подивитися, як змінилася експозиція. Так, якщо людину 

зображено в процесі руху, те це може бути пов’язане з наявністю 

тенденції до відходу від важких життєвих ситуацій, 

неприємностей (особливо якщо фігуру людини зображено як 

спостерігача з висоти пташиного польоту). 

У випадку зсуву фігури людину під дощем у верхню 

частину аркуша можна припустити схильність випробуваного до 

відходу від дійсності, до втрати опори під ногами, а також 

наявність захисних механізмів за типом фантазування, 

надмірного оптимізму, який часто не виправданий. 

Положення фігури в профіль або спиною вказує на 

бажання відійти від світу, прагнення до самозахисту. 

Зображення, поміщене внизу аркуша, може свідчити про 

наявність депресивних тенденцій, почуття незахищеності. 

В іншому під час інтерпретації слід спиратися на методику 

„Людина”, наприклад, зображення, зміщене вліво, можливо, 

пов’язане з наявністю імпульсивності в поведінці, орієнтацією на 

минуле, у деяких випадках із залежністю від матері. Зображення, 

зміщене вправо, вказує на наявність орієнтації на оточення й, 

можливо, залежність від батьків. 

Трансформація фігури 

Збільшення розміру фігури іноді трапляється в підлітків, 

яких неприємності мобілізують, роблять сильнішими й більш 
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упевненими. 

Зменшення фігури наявне тоді, коли випробуваний 

потребує захисту й заступництва, прагне перенести 

відповідальність за власне життя на інших. Діти, які малюють 

маленькі фігурки, зазвичай соромляться проявляти свої почуття 

й мають тенденцію до стриманості й деякої загальмованості у 

взаємодії з людьми. Вони схильні до депресивного стану 

внаслідок стресу. 

Зображення людини протилежної статі може вказувати на 

певний тип реагування в складній ситуації, „включення” 

поведінкових програм, запозичених у конкретних людей з 

найближчого оточення (мами, батька). 

Зміна віку вказує на самовідчуття людини в ситуації 

життєвої кризи. 

Якщо в малюнку „Людини під дощем” у зображенні 

фігури відсутні частини тіла (ноги, руки, вуха, очі), то це вказує 

на специфіку захисних механізмів і особливості проявів его- 

реакцій. 

Функція одягу – „формування захисту від стихії”. Велика 

кількість одягу вказує на потребу в додатковому захисті. 

Відсутність одягу пов’язана з ігноруванням деяких стереотипів 

поведінки, імпульсивністю реагування. 

Атрибути дощу 

Дощ – перешкода, небажаний вплив, що спонукає людину 
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закритися, сховатися. Характер його зображення пов’язаний з 

тим, як людина сприймає важку ситуацію: рідкі краплі – як 

тимчасову; важкі, зафарбовані краплі або лінії – як важку, 

постійну. 

Хмари є символом очікування неприємностей. Важливо 

звертати увагу на кількість хмар, їхню щільність, розмір, 

розташування. У депресивному стані зображують важкі грозові 

хмари, що займають усе небо. 

Калюжі, бруд символічно відбивають наслідки тривожної 

ситуації, ті переживання, які залишаються після „дощу”. Слід 

звернути увагу на манеру зображення калюж (форму, глибину). 

Важливо відзначити, як розташовані калюжі щодо фігури 

людини (знаходяться вони перед чи за фігурою, оточують 

людину з усіх боків чи вона знаходиться в калюжі). 

Додаткові деталі 

Усі додаткові деталі (будинок, дерево, машини) або 

предмети, які людина тримає в руках (сумочка, квіти, книги), 

розглядають як відбиття потреби в додатковій зовнішній опорі, у 

підтримці, у прагненні піти від вирішення проблем шляхом 

зміни діяльності. Повне розшифрування деталей ґрунтується на 

символічному значенні представлених образів, наприклад, 

блискавка може символізувати початок нового циклу в розвитку 

та драматичні зміни в житті людини; веселка, що нерідко 

виникає після грози, передвіщає появу сонця, символізує мрію 
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про незбутнє прагнення до досконалості. 

Парасолька є символічним зображенням психічного 

захисту від неприємних зовнішніх впливів. З погляду 

трактування образів парасольку можна розглядати як 

відображення зв’язку з матір’ю й батьком, які символічно 

представлені в образі парасольки: купол –  материнський 

початок, а ручка – батьківський. Парасолька може захищати або 

не захищати від непогоди, обмежувати поле зору персонажа, 

наприклад, величезна парасолька-гриб може свідчити про сильну 

залежність від матері, що вирішує всі складні ситуації за  

людину. Розмір і розташування парасольки стосовно фігури 

людини вказують на інтенсивність дії механізмів психічного 

захисту. 

Викривлення й відсутність деталей 

Відсутність істотних деталей може вказувати на область 

конфлікту й бути наслідком витиснення як захисного механізму 

психіки, наприклад, відсутність парасольки в малюнку може 

свідчити про заперечення підтримки з боку батьків у важкій 

ситуації. 

Колір у малюнках 

Малюнки можна виконувати простим олівцем, проте 

багато хто віддає перевагу використанню кольорових олівців. 

Слід пам’ятати, що точну інтерпретацію колірної розв’язки не 

може бути зроблено, якщо у випробуваного немає всього набору 



221  

 

 

кольорових олівців. Кольори можуть символізувати почуття, 

настрій та стосунки людини. Добре адаптована й емоційно не 

обділена дитина зазвичай використовує від двох до п’яти 

кольорів. Сім – вісім кольорів свідчать про високу лабільність. 

Використання одного кольору вказує на можливий острах 

емоційного порушення. 

Заключний етап 

Цей етап в інтерпретації малюнка пов’язаний з інтеграцією 

інформації, отриманої на першому й другому етапах. Тут 

аналізують весь отриманий матеріал, співвідносять з 

результатами стандартних тестів і з інформацією про людину 

[13]. 

 
Додаток Д.5 

Анкета „Визначення рівня активності учнів у заходах з 

профілактики соціального сирітства” 

Любий друже! 

Запрошуємо тебе взяти участь у дослідженні, 

присвяченому питанню профілактики соціального сирітства. 

Просимо уважно прочитати всі питання анкети й дати повні та 

щирі відповіді, відзначивши будь-яким значком позицію, яка 

відповідає твоїй думці. Сподіваємося на щирі відповіді. Дякуємо 

за співробітництво! 

Питання анкети 
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1. Мене засмучує, коли я бачу, що незнайома людина 

почувається серед людей самотньою. 

а) так; 

б) ні. 

2. Сльози дітей-сиріт викликають у мене: 

а) роздратування; 

б) співчуття; 

в) байдужність. 

3. Ти прагнеш зробити якнайбільше для дітей, які 

залишилися без батьків? 

а) так; 

б) ні; 

в) не доводилося зустрічатися. 

4. Тобі важко змусити себе зробити щось для інших? 

а) так 

б) ні 

5. У власній поведінці в житті потрібно дотримуватися 

таких принципів: 

а) „час – гроші”, необхідно якнайбільше заробляти; 

б) „головне – здоров’я”, потрібно берегти себе та свої 

нерви; 

в) вільний час потрібно проводити з друзями; 

г) вільний час треба віддавати родині; 

д)   потрібно   робити добро, навіть якщо це дорого 
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обходиться. 

6. Найбільше мені хочеться бувати в суспільстві, де: 

а) затишно, гарні розваги; 

б) тебе поважають, вважають авторитетом; 

в) можна зустрітися з потрібними людьми, налагодити 

корисні зв’язки; 

г) можна знайти нових друзів; 

е) люди намагаються допомогти ближньому; 

ж) де приносять людям радість і щастя. 

7. Ти бачиш серед гостей дівчинку, яка самотньо сидить 

осторонь. Що ти робитимеш? 

а) нічого, мене це не обходить; 

б) не знаю, залежно від обставин; 

в) підійду, заговорю неодмінно. 

8. Ти спізнюєшся до школи. Бачиш, що комусь стало 

погано. Твої дії? 

а) далі кваплюся до школи; 

б) якщо попросять про допомогу, не відмовлю; 

в) телефоную „103”, зупиняю перехожих. 

9. Недалеко від твого будинку продають полуницю. Ти 

купуєш останній кілограм. Позаду чуєш голос людини, яка 

шкодує, що не вистачило полуниці для всиновленої дитини. Твої 

дії? 

а) висловлю співчуття, звичайно; 
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б) обернуся та запропоную поступитися полуницею; 

в) не знаю, подивлюся, як виглядає усиновитель. 

10. Ти дізнаєшся, що несправедливо покарана дитина. Які 

твої дій? 

а) дуже гніваюся, лаю кривдника; 

б) нічого, життя взагалі несправедливе; 

в) заступаюся за скривдженого. 

11. У школі благодійний збір книг для дітей-сиріт. Ти 

береш участь? 

а) так, відбираю цікаві книги, приношу; 

б) у мене немає книг, мені не потрібних; 

в) якщо побачу, що всі здають, я теж принесу. 

 
 

Додаток Д.6 

Анкета „Визначення активності учнів 

у навчальній та позанавчальній діяльності ЗОШ” 

 
 

Любий друже! 

Запрошуємо тебе взяти участь у дослідженні, 

присвяченому питанню профілактики соціального сирітства. 

Просимо уважно прочитати всі питання анкети й дати повні та 

щирі відповіді, відзначивши будь-яким значком позицію, яка 

відповідає твоїй думці. Сподіваємося на щирі відповіді. Дякуємо 

за співробітництво! 
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1. З яким настроєм ти приходиш у вересні в школу? 

а) 

а) 

б) 

б) 

в) 

в) 

 
 

2. Чи береш ти участь у плануванні позаурочного життя 

класу? 

а) так; 

б) ні; 

в) іноді. 

3. Чи береш ти участь у шкільних заходах (навчальних чи 

позанавчальних)? 

а) так, беру участь у всіх шкільних заходах; 

б) беру участь тільки у цікавих для мене заходах; 

в) беру участь тільки тоді, коли мене до цього змушують; 

г) не беру участь узагалі, 

4. Обери захід, у якому ти брав участь у цьому (минулому) 

навчальному році: 

а) керування школою в день учнівського самоврядування; 

б) організація позашкільного заходу; 



226  

 

 

в) ремонт школи або класу; 

г) організація виховного або навчального заходу в класі; 

ґ) не брав(ла) участь у жодному. 

5. Чи вважаєш ти, що в школі створено достатні умови для 

організації позаурочної діяльності учнів? 

а) так; 

б) ні; 

в) важко відповісти. 

6. Як ти хотів бути відзначений за участь у підготовці 

позакласного заходу? 

а) подяка; 

б) грамота; 

в) солодкий приз; 

г) ніяк не відзначений(а). 

7. Як складаються твої стосунки із соціальним педагогом 

школи? 

а) взаєморозуміння та співробітництво; 

б) нейтрально; 

в) іноді виникають розбіжності; 

г) конфлікт. 

8. Чи підтримують твої батьки зв’язок із соціальним 

педагогом? 

а) так; 

б) ні; 
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в) не знаю. 

9. У дні учнівського самоврядування в школі, ти 

зазвичай… 

а) глядач; 

б) організатор; 

в) береш участь у всіх заходах; 

г) береш участь в окремих заходах. 

 
 

Додаток Д.7 

Визначення наявності в учнів улюбленої справи 

 
 

Любий друже! 

Дай, будь ласка відповідь на питання: „Назви своє головне 

захоплення в житті, хобі, те, від чого ти отримуєш задоволення”? 

Варіанти відповідей 

- дивлюся телевізор; 

- гуляю з друзями; 

- ходжу на дискотеку; 

- займаюся спортом; 

- читаю книги (журнали, газети); 

- займаюсь в гуртках; 

- граю в комп’ютері; 

- не маю улюбленої справи. 
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