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определены ее объект и субъект; раскрыто содержание, формы и методы 
подготовки подростков к будущему родительству (индивидуальная, 
групповая и массовая работа, сочетание которых и составляет 
технологический компонент разработанной системы).

Ключевые слова: родительство, осознанное родительство, система, 
подготовка подростков к будущему родительству.

Tsoma Т. V. General characteristics of the preparation for the 
future parenting of adolescents in the activities of the social worker

The article gives a general description of the system of training for the 
future parenting of adolescents in the activities of a social worker, namely 
defined by its purpose; the problems; identified by its object and subject; 
disclosed the content, forms and methods of preparation for the future 
parenting of adolescents (individual, group and mass work, the combination of 
which is the technological component of the developed system).

Key words: parenthood, responsible parenthood, system, preparation for 
the future parenting of adolescents.

УДК 37.013.42:314.6

О. О. Черниш

ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 
З РІЗНИМИ ТИПАМИ СІМЕЙ

Перехід до ринкової системи господарювання в Україні вельми 
болісно позначився на стані сім’ї як соціального інституту. Демографи 
фіксують катастрофічне падіння народжуваності, соціологи відзначають 
зростання кількості асоціальних сімей і передбачають зниження 
життєвого рівня населення, падіння моральних підвалин сімейного 
виховання [1, с. 47].

Причини кризи сім’ї мають більш загальний характер, і лише 
частково пов’язані з погіршенням економічної ситуації в країні. 
Більшість науковців з різних галузей приходять до песимістичного 
висновку: ми починаємо розплачуватися за індустріальну цивілізацію, 
яка неминуче призводить до погіршення моралі і людських відносин і, в 
кінцевому результаті, до загибелі суспільства.

Роль сім’ї в суспільстві не можна порівняти ні з якими іншими 
соціальними інститутами, оскільки саме у сім’ ї формується та 
розвивається особистість людини, відбувається оволодіння нею 
соціальними ролями, необхідними для ефективної адаптації дитини в 
суспільстві. Сім’я виступає як перший виховний інститут, зв’язок з яким 
людина відчуває протягом усього свого життя [1, с. 54 -  55].
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Аналіз наукової літератури свідчить про наполегливі спроби 
визначити сучасне положення сім’ї, знайти нові, більш ефективні форми 
і методи роботи з нею.

Основоположником досліджень з проблем сім’ї вважається 
Фредерік Ле Пле, який розглядав матеріальне становище сім’ї, почуття, 
розумове та моральне життя, а також психологічний клімат у ній. 
Розвиток форм шлюбу та сім’ї висвітлено у працях Льюіса Г. Моргана.

У роботах Л. Мардахаєва сім’я розглядається як соціокультурне 
середовище виховання та розвитку особистості, висвітлено шляхи 
підвищення виховних можливостей сім’ї; праці Т. Шишковець
присвячені дослідженню методик роботи соціального педагога з різними 
типами сімей, вона приходить до висновку, що одним з основних завдань 
соціального педагога є надання ефективної допомоги сім’ї з питань 
успішної соціальної адаптації дітей та підлітків; Ф. Мустаєва розглядає 
сім’ю як провідний інститут соціалізації особистості; М. Бєляєва 
досліджує технології роботи соціального педагога з неблагополучними 
сім’ями та сім’ями, які виховують дитину з обмеженими можливостями.

Однак, недостатнє висвітлення у соціально-педагогічній літературі 
аспектів роботи соціального педагога з різними типами сімей зумовило 
вибір теми нашої статті, мета якої розкрити основні напрями роботи 
соціального педагога з різними типами сімей.

Наукова соціально-педагогічна література надає багато типологій 
сімей, які класифікуються за різними ознаками.

Т. Шишковець визначає тип сім’ї за наступними підставами: за 
структурою (повні, неповні); за матеріальним забезпеченням
(високозабезпечені, середньозабезпечені, низькозабезпечені); за
соціально-правовою стійкістю й виховним потенціалом сім’ї (соціально- 
стійкі, благополучні в виховному відношенні; соціально-стійкі, але 
неблагополучні в виховному відношенні; соціально-нестійкі,
неблагополучні в виховному відношенні; соціально-нестійкі, негативні в 
виховному відношенні); за взаємовідносинами (гармонічні, компромісні, 
нестійкі, уявні, конфліктні, різко конфліктні, споживчі); за сімейною 
орієнтацією (на діяльність, спілкування, самозадоволення) [4, с. 125 -  
131].

О. Безпалько класифікує сім’ї за такими ознаками: за загальним 
складом (нуклеарні, складні, неповні, материнські); за кількістю дітей 
(бездітні, малодітні, багатодітні); за наявністю нерідних дітей 
(опікунські, прийомні); за сімейним стажем (молоді, сім’ї середнього 
шлюбного віку, зрілі); за типом первенства у сім’ї (демократичні, 
авторитарні); за національним складом (однонаціональні;
міжнаціональні; сім’ї, які є громадянами різних держав; сім’ї, в яких 
різне віросповідання); за місцем проживання (міські, сільські, віддалені); 
за професійною діяльністю (робітничі, фермерські); за особливими 
умовами сімейного життя (студентські, дистантні, позашлюбні); за
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виконанням основних функцій (сім’ї групи ризику, проблемні, кризові); 
за соціальним складом (соціально гомогенні, соціально гетерогенні).

М. Г алагузова виділяє типологію сімей на основі рівней соціальної 
адаптації:

• Благополучні сім’ї, які успішно виконують свої функції, 
практично не потребують підтримки соціального педагога.

• Сім’ї «групи ризику», які характеризуються наявністю певного 
відхилення від норм, що не дозволяє визначити їх як благополучні.

• Неблагополучні сім’ї, які, маючи низький соціальний статус у 
певній сфері життєдіяльності або в декількох одночасно, не 
справляються з покладеними на них функціями, їхні адаптивні 
можливості знижені, процес сімейного виховання дитини протікає з 
великими труднощами, повільно, малорезультативно.

• Асоціальні сім’ї -  ті, з якими взаємодія протікає найбільш 
трудомістко і стан яких потребує корінних змін [1, с. 58 -  60].

В основі типології сімей Ф. Мустаєвої лежать наступні ознаки: 
структура (з однією шлюбною парою, з одним із батьків подружжя та 
іншими родичами, з двома та більше шлюбними парами, з матір’ю 
(батьком) з дітьми, з одним із батьків та іншими родичами, інші сім’ ї); 
сімейний побут, сімейний уклад (сім’я-«віддушина», сім’я 
дітоцентричного типу, сім’я типу спортивної команди; сім’ я, що ставить 
на перше місце комфорт, здоров’я, порядок); якість відносин та 
атмосфера в сім’ ї (благополучні, стійкі, неблагополучні, педагогічно 
слабкі, нестабільні, дезорганізовані); тип споживчої поведінки (з 
«фізіологічним» типом споживання, з «інтелектуальним» типом 
споживання, з проміжним типом споживання); характер проведення 
дозвілля (відкриті, закриті); соціальна мобільність (реактивні, сім’ ї 
середньої активності, активні); ступінь кооперації сумісної діяльності 
(традиційні, колективістські, індивідуалістичні); стан психічного 
здоров’я (здорові, невротичні, віктимогенні).

У даній статті ми будемо спиратися на наступну типологію сімей:
• за сімейним стажем (молода сім’я, сім’ я середнього шлюбного 

віку, зріла сім’ я);
• за стилем сімейного виховання (авторитарні, демократичні та 

ліберальні);
• за кількістю дітей (малодітні, багатодітні).
І. Молода сім’я -  це сім’я на початковій стадії її розвитку, на стадії 

реалізації подружнього вибору. Існує три типи молодих сімей. Перший 
тип -  традиційний. Сім’ ї такого типу характеризуються орієнтацією 
подружжя виключно на сімейні цінності, на дводітну сім’ю, лідером у 
сім’ї, принаймні формальним, є чоловік.

Другий тип -  подружжя орієнтовані переважно на розвиток 
особистості, мають установку на малодітну сім’ю, спостерігається 
соціально-рольова рівновага, тип лідерства -  демократичний. Третій тип

186



-  молоде подружжя орієнтовано переважно на розваги. Репродуктивні 
установки на бездітну або малодітну сім’ю, лідерство у сім’ї може бути 
як авторитарним, так і демократичним [2, с. 78 -  83].

На 1-му місці укріплення молодої сім’ї стоїть проблема 
матеріальної та житлової забезпеченості. Тенденція молодих сімей -  
окреме проживання. До психологічних проблем молодої сім’ї можна 
віднести спільні емоційні відносини, психологічну сумісність, звикання 
подружжя до способу життя, що змінився. Подружжю доводиться 
звикати до захоплень, проявам характеру один одного. З часом 
виникають конфлікти при спільному вирішенні матеріально-економічних 
та психологічних проблем, тобто рольової структури відносин, розподілу 
домашніх обов’язків [3, с. 157 -  159].

Сім’я середнього шлюбного віку являє собою своєрідний колектив, 
відносини в якому можна визначити як виховання вихователів. У 
«середньому» періоді виробляється стереотип подружніх відносин, що 
спрощує, але й об’єднує сумісне життя. До даного періоду багато 
складних питань сімейного життя вже вирішені, подружжя почувають 
себе спокійно, активність їх знижується. Однією з проблем сімей 
середнього шлюбного віку є одноманітність, нудьга, рутина сімейного 
життя. Зріла сім’я являє собою подружню діаду, яка проживає зі своїми 
дітьми або окремо. Це період, коли подружжя виходять на пенсію. 
Виникає ряд об’єктивних умов для вирішення тих чи інших проблем у 
житті сім’ї, коли вона повинна адаптуватися до нових умов (зміна 
способу життя, соціального статусу, режиму роботи соціального 
середовища и т.д.). У цей період у багатьох людей з’являються проблеми 
зі здоров’ям. Життєдіяльність зрілої сім’ї з точки зору її організації 
доволі складна. Особливо проблематично, якщо вона проживає окремо 
після уходу дітей, з характерною для неї затяжною адаптацією як до 
мікрооточення, так і соціального середовища в цілому: виражена 
поляризованість настроїв та категоричність суджень -  від вкрай 
песимістичних до егоцентричних [2, с. 92 -  95].

ІІ. Сім’ї з демократичним стилем виховання характеризуються 
намаганням старших членів сім’ї установити теплі відносини з 
молодшими, залучати їх до вирішення проблем, заохочувати ініціативу 
та самостійність. Старші, установлюючи правила та твердо проводячи їх 
в життя пояснюють мотиви своїх вимог, заохочують їх обговорення 
молодшими; у молодших цінується як слухняність, так і незалежність. 
Такий стиль сприяє вихованню самостійності, відповідальності, 
активності, дружелюбності, терпимості. Авторитарний стиль виховання 
характеризується намаганням старших максимально підпорядкувати 
своєму впливу молодших, жорстко домагатися виконання своїх вимог, 
повністю контролювати їх поведінку, інтереси та бажання. Це 
досягається за допомогою контролю за життям молодших та покарань [2, 
с. 97 -  100]. У дітей такий стиль виховання викликає почуття страху, 
незахищеності. Психологи стверджують, що такий стиль виховання
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призводить до внутрішнього супротиву, який проявляється зовні в 
грубості, брехливості, лицемірстві. Батьківські вимоги викликають у 
дітей або протест та агресивність, або звичайну апатію та пасивність. 
Авторитарний стиль неминуче призводить до виховання дітей 
безвольних, боягузливих, ледачих, забитих, озлоблених та мстивих. 
Ліберальний стиль виховання передбачає вседозволеність, терпимість у 
стосунках з дітьми. Джерелом такої поведінки є надмірна батьківська 
любов. Сутність цього стилю полягає в потуранні дитині, в гонитві за 
дитячою прихильністю шляхом прояву надмірної ласки, вседозволеності. 
Це, можна сказати, соціально небезпечний спосіб спілкування з дітьми. У 
сім’ях з таким стилем виховання діти зростають недисциплінованими, 
безвідповідальними. У своєму прагненні завоювати дитину батьки не 
помічають, що виховують егоїста, людину лицемірну та розважливу.

Ш. Малодітна сім’я -  категорія сімей, що складається,зазвичай, з 
чоловіка, дружини та 2-х або частіше однієї дитини.

До позитивних аспектів цієї сім’ ї відносять наявність сприятливих 
можливостей формування у дітей та батьків таких соціально- 
психологічних якостей лідерство, прив’ язаність, згуртованість,
соціальний контроль та відповідальність за свої вчинки та дії.

У цей же час, в однодітній сім’ї є негативна сторона, а саме: у 
дитини обмежені можливості спілкування з однолітками, а тому гірші 
умови розвитку емоціональних якостей. Культура спілкування, культура 
почуттів нерозвинуті, тому що до дитини батьки бувають занадто 
добрими, багато чого пробачають, усе дозволяють та задовольняють його 
забаганки, дитина швидко звикає до своєї особливої ролі та не відчуває 
необхідності піклуватися про інших.

Багатодітна сім’ я -  категорія сімей, що мають від трьох та більше 
дітей. Ці сім’ї відрізняються згуртованістю. Розлучення в них доволі 
рідкісні, відбуваються переважно через неспроможність чоловіків у 
вихованні дітей та невиконання ними інших сімейно-побутових 
обов’язків. У сім’ях утворюється різновіковий дитячий колектив, який 
бере на себе багато господарських турбот і вирішує сімейні проблеми 
значної складності. У взаємовідносинах членів багатодітної сім’ї 
особливо значимі повага до старших та лідерство старших за віком. На 
сьогодні більшість багатодітних сімей є бідними, а кожна четверта 
багатодітна сім’я є неблагополучною. Багатодітні сім’ї є найменш 
забезпеченими, з низьким середньомісячним доходом на одного члена 
сім’ї, що призводить до підвищення витрат на харчування, одяг і т.д. 
Бюджет багатодітних сімей не передбачає засобів на освіту, культурний 
та спортивний розвиток дітей, музично-художню освіту та на літній 
відпочинок. У багатодітних сім’ях складний психологічний клімат: 
занижений рівень взаєморозуміння дітей з батьками і підвищена 
необхідність у батьківській підтримці. Багатодітні сім’ї відрізняються 
бездоглядністю дітей, які більшу частину часу проводять на вулиці. 
Виникає проблема комунікації як дорослих членів сім’ї так і дітей,
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особливо підлітків. Це ускладнює процес соціалізації та заважає в 
подальшому житті [3, с. 164 -  169].

Характеристика сімей, виокремлення їх проблем обумовлює 
визначення соціально-педагогічних технологій роботи з ними.

Молоді сім’ї мають наступні проблеми: матеріальна та житлова 
проблеми; адаптація подружжя до нового способу життя; виникнення 
конфліктів; проблеми у вихованні дітей.

Діяльність соціального педагога з молодою сім’єю включає три 
основні складові соціально-педагогічної допомоги: освітній,
психологічний та посередницький. Освітня складова включає в себе два 
напрямки діяльності соціального педагога: допомога в навчанні, яка 
спрямована на формування педагогічної культури батьків; та допомога у 
вихованні, яка проводиться з батьками шляхом їх консультування, а 
також з дитиною за допомогою створення спеціальних ситуацій для 
надання своєчасної допомоги сім’ї. Психологічна складова соціально- 
педагогічної допомоги включає в себе два компоненти: соціально- 
психологічну підтримку та корекцію. Підтримка спрямована на 
створення сприятливого мікроклімату в сім’ї в період короткострокової 
кризи. Корекція міжособистісних відносин відбувається, переважно, 
коли в сім’ї існує психічне насилля над дитиною. Соціальний педагог 
повинен так скорегувати відносини в сім’ї, щоб усі необхідні засоби для 
забезпечення установленого порядку та дисципліни в сім’ї 
дотримувались за допомогою методів, які засновані на повазі людської 
гідності дитини. Посередницький компонент соціально-педагогічної 
допомоги включає в себе три складові: допомога в організації, 
координації та інформування. Допомога в організації спрямована на 
організацію сімейного дозвілля. Допомога в координації спрямована на 
активізацію різноманітних відомств та служб по спільному вирішенню 
проблеми конкретної родини. Допомога в інформуванні спрямована на 
забезпечення сім’ї інформацією з питань соціального захисту [1, с. 63 -  
65].

Сім’ї середнього шлюбного віку та зрілі сім’ї мають наступні 
проблеми: проблеми під час виховання дітей; одноманітність, рутина 
сімейного життя; проблеми зі здоров’ям у подружжя; адаптація до нових 
умов життя.

У зарубіжній практиці накопичений досвід надання соціально- 
педагогічної допомоги сім’ям з використанням довгострокових та 
короткострокових форм роботи. Серед короткострокових форм 
виділяють кризоінтервентну та проблемно-орієнтовану моделі взаємодії. 
Кризоінтервентна модель роботи з сім’єю передбачає надання допомоги 
безпосередньо в кризовій ситуації. Завдання соціального педагога при 
цьому -  пом’якшити вплив стресової події та мобілізувати зусилля сім’ї 
на подолання кризи. Проблемно-орієнтована модель взаємодії 
спрямована на вирішення конкретних практичних завдань, які заявлені та 
визнані сім’єю. Завданням соціального педагога є створити такі умови,
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при яких сім’я може вирішити свою проблему самостійно. Провідним 
методом проблемно-орієнтованої моделі є складання контракту 
(договору) між соціальним педагогом та сім’єю або її конкретним 
представником. Довгострокові форми роботи побудовані на
психосоціальному підході, основні завдання якого полягають у тому, 
щоб або адаптувати сімейну систему до виконання своєї специфічної 
функції, або змінити інші суспільні системи, які впливають на сім’ю, або 
впливати на те й інше одночасно. В умовах низької мотивації звернень 
сімей за соціально-педагогічною, психологічною допомогою необхідне 
застосування такої форми роботи з сім’єю, як патронаж, яка являє собою 
відвідування сім’ ї вдома з діагностичними, контрольними, адаптаційно- 
реабілітаційними цілями. Поряд із патронажем необхідно 
виокремлювати консультаційні бесіди, різноманітні прийоми 
консультування. Кінцева мета консультаційної роботи -  актуалізувати 
внутрішні ресурси сім’ ї, підвищити її реабілітаційну культуру та 
активність [1, с. 67 -  69].

Сім’ї з авторитарним стилем виховання мають наступні проблеми: 
грубість, лицемірство дітей та батьків, агресивність дітей, виховання 
озлоблених, безвольних дітей.

Батьків сімей з авторитарним вихованням необхідно навчити 
розшифровувати інформацію, яку передають діти і в залежності від неї 
добирати методи виховання. Необхідне також створення системи 
гуманізації взаємовідносин батьків з дитиною. Програма роботи з 
батьками добирається в залежності від тих факторів, які можуть 
викликати їх жорстоке поводження з дитиною. Педагогічна просвіта 
батьків може здійснюватися також через створення груп підтримки та 
організацію взаємодії батьків. При територіальних службах сім’ ї можуть 
бути створені курси з проблем виховання дітей, педагогічної просвіти 
батьків та організації для них короткого відпочинку. Педагогічна 
просвіта батьків включає діяльність інформаційного й навчального плану 
з розгляду основних закономірностей та базових етапів розвитку дитини, 
проблем кожного віку й вироблення загальних рекомендацій для їх 
вирішення. Соціальному педагогу необхідно проводити роботу з 
формування умінь спілкуватися з дітьми, керувати їхньою діяльністю, 
розвивати мову, позитивні якості. Соціальні педагоги повинні займатися 
пропагандою ненасильного виховання, пояснювати, що існують методи, 
за допомогою яких можна виховати в дітях слухняність та 
відповідальність, без застосування тілесних покарань.

Сім’ ї з ліберальним стилем виховання мають наступні проблеми: 
недисципліновані, безвідповідальні діти, егоїзм, лицемірство дітей.

Значна роль у роботі з сім’єю з ліберальним стилем виховання 
належить педагогічній майстерності й такту соціального педагога. 
Організовуючи роботу з сім’єю з ліберальним стилем виховання 
необхідно враховувати: будь-яким батькам неприємно слухати погане 
про своїх дітей, тому соціальному педагогу необхідно навчитися не
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тільки жалітися, але й хвалити дитину, бачити гарне; не варто заради 
повчального прикладу оголошувати різноманітні негативні сторони 
сімейного виховання, приклади типових педагогічних помилок у родині 
завжди повинні бути анонімними; не варто зловживати довірою підлітка 
та його батьків; ніколи не варто ставити кінцевий та безнадійний діагноз, 
так як не один з методів діагностики не дає безперечної та кінцевої вірної 
інформації.

Малодітні сім’ї мають наступні проблеми: гірші умови розвитку в 
дитини емоціональних якостей; дитина зростає егоїстом; нерозвинуті 
культура спілкування та культура почуттів у дитини.

Робота з сім’єю як інститутом соціокультурного відтворення 
людини включає в себе, в першу чергу, психолого-педагогічну 
діагностику проблем та труднощів конкретної сім’ї. Робота соціального 
педагога з сім’ єю передбачає надання допомоги сім’ ї з установлення в 
ній моральної атмосфери, взаєморозуміння, психолого-педагогічну 
просвіту батьків та розвиток їх педагогічної свідомості, і в кінцевому 
результаті -  формування психолого-педагогічної культури сім’ї. 
Діяльність соціального педагога ґрунтується на пріоритеті особистості та 
сім’ї по відношенню до будь-яких суспільних інститутів. Спеціаліст 
забезпечує допустиме та доцільне втручання в процес сімейного 
виховання. Свої спостереження соціальний педагог обговорює з членами 
сім’ї і вони спільно шукають рішення існуючих проблем. Ця робота 
можлива тільки за згоди всіх членів сім’ ї та потребує тривалого часу. 
Акцент у діяльності соціального педагога з сім’єю повинен бути 
зроблений на підвищенні її психолого-педагогічної культури [5, с. 179 -  
187].

Багатодітні сім’ї мають наступні проблеми: низький дохід на 
одного члена сім’ї, складний психологічний клімат у сім’ї, проблема 
комунікації дорослих та дітей.

До основних видів роботи соціального педагога з багатодітними 
сім’ями відносяться: виявлення та облік багатодітних сімей; визначення 
основних проблем та потреб; надання інформації про допомогу та 
соціальні пільги; допомога членам сім’ ї у працевлаштуванні, в контактах 
з керівниками підприємств, суспільними організаціями; допомога у 
вирішенні проблем жінки-матері (психологічна підтримка);
консультування членів сім’ ї, соціально-педагогічна підтримка;
соціальний патронаж дітей, контроль успішності та міжособистісних 
відносин; контроль використання виділеної дітям матеріальної допомоги 
(у разі необхідності); організація благодійних акцій на користь 
багатодітних сімей та ін [4, с. 125 -  129].
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Черниш О. О. Технології роботи соціального педагога з різними 
типами сімей

У даній статті визначається роль сім’ї в суспільстві та її значення як 
виховного інституту; характеризуються типології сімей, які 
класифікуються за віком, кількістю дітей, стилем відносин. Розкрито 
зміст діяльності соціального педагога з молодою сім’єю; сформульовано 
завдання роботи соціального педагога з сім’єю середнього шлюбного 
віку та зрілою сім’ єю; визначено зміст діяльності соціального педагога з 
авторитарною та ліберальною сім’ ями та наведено напрями діяльності 
соціального педагога з малодітною та багатодітною сім’ ями.

Ключові слова: соціально-педагогічні технології, соціально-
педагогічна корекція, соціально-педагогічна просвіта.

Черныш О. А. Технологии работы социального педагога с 
различными типами семей

В данной статье определяется роль семьи в обществе и ее значение 
как воспитательного института; характеризуются типологии семей, 
которые классифицируются по возрасту, количеству детей, стилем 
отношений. Раскрыто содержание деятельности социального педагога с 
молодой семьей; сформулированы задачи работы социального педагога с 
семьей среднего брачного возраста и зрелой семьей; определено 
содержание деятельности социального педагога с авторитарной и 
либеральной семьями и приведены направления деятельности 
социального педагога с малодетной и многодетной семьями.

Ключевые слова: социально-педагогические технологии,
социально-педагогическая коррекция, социально-педагогическое
просвещение.

Chernysh O. O. Technologies, which help a social worker to deal 
with the different kinds of families

This article defines the role of a family in the society, along with its 
value as an educational institution. It describes the typologies of families, 
which are classified by age, by the quantity of children and by the affairs’ 
style. In addition, the article opens the social worker’s activities, which are
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directed upon young families, as well as both middle aged and mature 
families. There are descriptions of the social worker’s activities on 
authoritarian and liberal, many-children and small families in it.

Key words: socio-pedagogical technologies, socio-pedagogical
correction, socio-pedagogical education.
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА 
З ДИТИНОЮ ПІД ЧАС РОЗЛУЧЕННЯ

Сім’я -  це найважливіший інститут соціалізації поколінь. Вона 
становить персональне середовище життя та розвитку дітей, підлітків та 
юнацтва. Саме в цьому середовищі відбувається процес засвоєння 
індивідом суспільних соціальних і культурних цінностей [2, с. 222]. Яку 
б сторону розвитку дитини ми не взяли, завжди виявиться, що 
вирішальну роль в його ефективності на тому або іншому віковому етапі 
грає сім’я. Вона є основним, вирішальним ступенем у формуванні 
особистості. Однак сучасні сім’ї розвиваються в умовах якісно нової та 
суперечливої суспільної ситуації. Можливо, саме тому сьогодні 
розлучення -  це явище не нове, воно стало мовби буденністю, його вже 
не сприймають як щось катастрофічне. За статистикою, кожний другий 
шлюб в Україні приречений на крах. Але проблема у тому, що від цього 
в 70 випадках зі 100 страждають в першу чергу діти.

Сім’ я -  це суспільство в мініатюрі, від цілісності якого залежить 
безпека всього людського суспільства. Сім’ я є соціальним інститутом, 
тобто стійкою формою взаємовідносин між людьми, у рамках якої 
здійснюється основна частина повсякденного життя людей та 
задоволення їхніх потреб. У житті кожної людини сім’я займає особливе 
місце. В сім’ї зростає дитина, з перших років свого життя вона засвоює 
норми людського гуртожитку, відносин між людьми, вбираючи з сім’ї 
гарне і погане. У Конвенції ООН про права дитини зазначено, що дитина 
має рости в сімейному середовищі в атмосфері щастя, любові та 
розуміння [3, ст. 31]. Ставши дорослими, діти повторюють у своїй сім’ї 
все те, що було в сім’ї їхніх батьків. Здійснюючи соціальну функцію, 
сім’я формує особистість залежно від її культурного, соціального і 
духовного рівнів.

Найбільш помітним явищем, що характеризує порушення єдності 
сім’ї, є розлучення. Нові моделі сучасної сім’ї породжують і власні 
форми розриву цих стосунків.

Мета статті полягає у дослідженні явища розлучення на сучасному 
етапі розвитку суспільства, його причин та чинників, які впливають на
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