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Вступ 

          Актуальність дослідження.  Незахищеною категорією у будь – якій 

країні є діти – члени сімей, що потребують допомоги від суспільства у 

вирішенні своїх проблем. Більшість таких сімей, як правило, перебувають у 

складному матеріальному, психологічному, емоційномустановищі. Не 

бажаючипримиритися з реальністю, дітийдуть з ріднихдомівок. У 

значноїчастини з них фактичнонемаєріднихсімей, оскільки батьки 

зловживають алкоголем абоперебувають у місцяхпозбавленняволі. 

Дітизмушенніпроживати у чужих людей, у сім’яхродичів, в 

оточеннііншихдітей, на вокзалі, залишенихбудівляхтощо. 

За останніх 10 – 15 роківкількістьдітей, якібільшучастину часу, в тому 

числі й нічного, перебувають на вулиці, значнозбільшилась. З’явилася нова 

категоріядітей, якихзвичноназивають ―дітивулиці". У державних закладах 

про них говорять як про безпритульнихсоціальнихсиріт, 

позбавленихбатьківськоїопіки. 

Сучаний стан дитячоїбездоглядності в 

Українідаєпідставистверджувати, щодержаві не 

вдаєтьсявживатиефективнихзаходівщодопопередженняданогоявища. На 

нашу думку, найсерйознішою проблемою у сферізахисту прав дитини в 

Україні на сьогодні є дитячабездоглядність. 

Політика держави щодо соціального захисту бездоглядних дітей 

ґрунтується на положеннях законів України «Про органи і служби у справах 

дітей та спеціальні установи для дітей» від 24.01.1995 р., «Про соціальну 

роботу з дітьми та молоддю» від 21.06.2001 р., «Про охорону дитинства» від 

26.04.2001 р. 

Останнім часом в Україні спостерігається стрімке збільшення кількості 

дітей, позбавлених батьківського піклування. Із 80 тисяч дітей – сиріт 



позбавлених батьківської опіки, лише близько 7 % – біологічні. Решта — 

діти, котрі стали сиротами при живих батьках. Частина таких дітейідежити 

на ―вулицю‖, і вулицястає для них домівкою. 

Гостропосталанеобхідністьнаданнясоціальноїдопомоги таким дітям, що 

дозволить їмповернутися (при можливості та доцільності) до рідноїсім’ї, 

знайтиіншепостійнемісцепроживання (інтернат, опікуприйомнусім’ю), 

розпочатиповноціннесамостійнежиття. 

В Україніпереважнабільшістьдітей, 

позбавленихбатьківськогопіклування, не є біологічними сиротами, а 

втратилибатьків через соціальні причини. Тому так 

важливопроводитиефективнудержавнуполітику, спрямовану на 

попередження проблем, якіможутьпризвести до розлученнядітейзісвоїми 

родинами. 

Тому враховуючи вище зазначені факти, ми можемо зробити висновок, 

що профілактика дитячої бездоглядності потребує особливої уваги, оскільки 

недостатній рівень теоретичної та практичної розробленості даного аспекту у 

соціальній педагогіці негативно позначається на якості роботи як районного 

центру СССДМ, так і структур які із ними взаємодіють, що зумовило вибір 

теми ―Профілактика дитячої бездоглядності як напрямок діяльності 

районного центру СССДМ‖. 

Метою дослідження є:аналіззмісту, форм та 

методівпрофілактикидитячоїбездоглядності у районному центрі СССДМ. 

Виходячи з поставленої мети, 

можнавиділититакізавданнядослідження: 

1) Проаналізуватитеоретичніаспектидитячоїбездоглядності; 

2) Дослідитизміст, форми та методипрофілактики, якіздійснюєрайонний 

центр СССДМ ізбездогляднимидітьми; 

3) Розробитирекомендації працівникам районного центру СССДМ щодо 

підвищення рівня здійснення профілактики дитячої бездоглядності. 

Об’єктом дослідження є дитяча бездоглядність. 



 Предметом дослідження є профілактика дитячої бездоглядності як 

один із напрямів діяльності районного центру СССДМ. 

 Вивченням дитячої бездоглядності займалися такі українські 

дослідники, як: О. Антонова – Турченко, А.Артамонова, І. Бех, Л. Волинець, 

В. Довженко, Г. Єременко, В. Заїки, Н.Каріни, С. Максименко, М. Московки, 

Г. Науменко, О. Палія, В. Панка, О.Петращук, Г. Святненко, О. Січкар, 

Ю. Якубової та інших. Зазначені вчені в своїх дослідженнях висвітлюють 

проблеми бездоглядних дітей, підкреслюють складність процесу їх 

ресоціалізації. Проте у вказаних працях так і не вироблено єдиних підходів 

щодо вирішення даної проблеми.  

 Поняття ―профілактика‖ досліджували вітчизняні вчені, такі, як: 

Ю. Битяк, В. Москаленко, Н. Нижник, Я. Радиш, В. Скурлатівський та ін. 

Однак, незважаючи на ґрунтовність наукових робіт відомих науковців, 

значне коло питань стосовно профілактики залишається недостатньо 

дослідженим, зокрема ті, що пов’язані із попередженням дитячої 

бездоглядності. 

 Теоретико – методичні та науково – практичні основи соціальної 

профілактики були закладені у дослідженнях вітчизняних педагогів 

(О. Безпалько, Т. Журавель, А. Капська, В. Оржеховська, І. Пінчук), 

психологів (Л. Бутузова, Ю. Калашникова, Н. Сироти), медиків (Б. Ворник, 

І. Ільїнської, В. Покровського, О. Пурік), соціологів (О. Артюх, О. 

Балакірєвої, М. Варбан). 

 Зважаючи на важливість профілактичної діяльності, фахівці різних 

галузей знань зачіпають її різні сторони. У наукові дослідження створено 

передумови для комплексного вивчення цієї проблеми: аналіз загальних 

підходів до реабілітації бездоглядних дітей і підлітків; профілактика 

запобігання зростання кількості бездоглядних дітей і підлітків і рання 

діагностика цього явища; взаємозв'язок медичних, психологічних і 

педагогічних аспектів своєю практикою з бездоглядними дітьми; професійне 

самовизначення як допомоги й підтримки бездоглядних дітей і підлітків; 



взаємодоповненя ролей різних соціальних партнерів регулярно працюють з 

сім'єю і бездоглядними дітьми і підлітками (Алексєєва Л. С., Алмазов Б. Н., 

Деев У. Р., Захаров А. І., Лоткин Д. Б., Сидоров П. И., Эйдмиллер Э. Г., 

Юстицкий В. В.). 

   Інформацію, про діяльність центру СССДМ, ми можемо зустріти у 

таких нормативно – правових документах, як: Конституція України, 

постанова ―Про розвиток центрів соціальних служб для молоді‖, в актах 

Президента України і Кабінету Міністрів України, у наказах 

Мінсім’ямолодьспорту, Держсоцслужби та у розпорядженнях органів 

виконавчої влади. 

        Аналіз результату діяльності представників районного центру СССДМ, 

ми можемо зустріти у проекті ПРООН ―Підтримка реформи соціального 

сектору в Україні‖, зокрема даний документ розроблено експертами Н. 

Гусак, Л. Думою, Н. Кабаченко, Н. Романовою, О. Савчук. Згідно із 

завданнями, було проаналізовано нормативно – правові документи, що 

регулюють діяльність Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та 

Територіальних центрів соціального обслуговування. 

 В процесі написання магістерської роботи використовувався такий 

теоретичний метод дослідження, як аналіз документації, а також емпіричні 

методи такі, як глибинне інтерв’ю та анкетування. 

 Експерементальною базою дослідження був Любарськийрайонний 

центр СССДМ. Досліджувалисьсоціальні педагоги ЗНЗ у кількості 5 осіб та 

представники районного центру СССДМ –15 осіб. 

 Магістерська робота має практичне значення, адже ознайомившись із 

даною роботою можна отримати детальну інформацію щодо профілактики 

дитячої бездоглядності, про особливості роботи працівника центру СССДМ, 

а також, на основі отриманих результатів проведеного дослідження, нами 

було розроблено рекомендації, щодо підвищення рівня здійснення 

профілактики дитячої бездоглядності. 



Зміст та актуальність наукової роботи викладено у науковій публікації 

автора: Киричок Ю. А. Профілактика дитячої бездоглядності як напрямок 

діяльності районного центру СССДМ // Актуальні проблеми соціальної 

сфери : [збірник наукових робіт викладачів і студентів / за заг. 

ред. Н. П. Павлик]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С. 13 –14. 

– (Випуск 3). 

Таким чином магістерська робота складається із 108 сторінок і має таку 

структуру: вступ; три розділи; висновки до кожного розділу; загальні 

висновки; список використаної літератури  та додатки. 

  



Загальні висновки. 

При здійсненні теоретичного аналізу питання дитячої бездоглядності 

було встановлено, щобездоглядні діти – це діти, не забезпечені сприятливими 

умовами для фізичного, духовного та інтелектуального розвитку . 

Відповідно, дитяча бездоглядність – це послаблення чи відсутність нагляду 

за поведінкою, розвитком, самопочуттям дитини з боку батьків, чи осіб, які їх 

замінюють. 

З’ясували, що в якості причин, 

щообумовлюютьзростаннячисельностібездогляднихдітей, 

виступаютьнаступні: 

-соціально – економічні; 

-соціально – психологічні; 

-психологічні та психофізіологічні. 

З метою подолання основних причин дитячої бездоглядності необхідно 

ще на ранній стадії виявляти сім’ї, які неспроможні виконувати виховні 

функції, вживати заходів для запобігання соціальному сирітству, створювати 

належні умови для всебічного розвитку та виховання дітей, поширювати  

форми сімейного виховання, влаштування дітей – сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування у дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї, 

забезпечити підготовку та перепідготовку батьків – вихователів та 

прийомних батьків, фахівців закладів соціального захисту дітей, збільшувати 

обсяги фінансування заходів щодо подолання дитячої безпритульності і 

бездоглядності, а вирішення таких проблем покладати не лише на відповідні 

служби, але й вирішувати суспільством в цілому. 

Наслідками бездоглядності є: бродяжництво, жебракування, 

протиправна та злочинна поведінка, алкогольна, наркотична, токсична 

залежність, сексуальна розбещеність, розповсюдження вкрай загрозливих 

захворювань, занепад моральних цінностей, демографічна криза.  

Бездоглядні діти є групою особливого ризику з огляду на уразливість щодо 

раннього алкоголізму, паління, вживання психоактивних речовин, 



проституції, вилучення з нормального освітнього процесу, поповнення 

кримінального середовища через скоєння правопорушень і злочинів. 

Бездоглядні діти перш за все вирізняються агресивною поведінкою.  

 Партнери центру СССДМ по соціальній роботі активно допомагають та  

надають термінову інформацію працівникам центру СССДМ, допомагають 

вирішувати проблеми клієнтів, іноді навіть не чекаючи встановлених 

 термінів.  

На подолання негативних явищ, зокрема попередження дитячої 

бездоглядності, профілактики правопорушень серед дітей, спрямовані Укази 

Президента України ―Про затвердження Комплексних заходів щодо 

профілактики бездоглядності і правопорушень серед дітей, їхньої соціальної 

реабілітації в суспільстві‖  від 18 березня 1998 року і ―Про додаткові заходи 

дитячій бездоглядності‖ від 28 січня 2000 року. 

 Змістом діяльностіпредставників районного центру СССДМ є 

профілактика дитячої бездоглядності, пошук та соціальна робота з сім’ями, 

дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та 

потребують сторонньої допомоги, шляхом їх виявлення, обліку та вивчення 

потреб, планування та визначення методів допомоги, надання соціальних 

послуг, забезпечення за необхідності соціального супроводу; сприяє розвитку 

та підтримці сімейних форм влаштування дітей – сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, шляхом пошуку та підбору кандидатів у прийомні 

батьки, батьки – вихователі та направлення їх на навчання, а також 

проводить у сім’ях, серед дітей та молоді за місцем проживання 

інформаційно – просвітницьку роботу, спрямовану на формування здорового 

способу життя. 

 У результаті проведеного дослідженнями з’ясували те, що соціальні 

педагоги ЗНЗ та ліцею потребують допомоги в  організації профілактичної 

діяльності з питань бездоглядності дітей, тому вони підтримують партнерські 

відносини із районним центром СССДМ, районним відділом КМСД, 



службою у справах дітей, органом управління освітою, відділом у справах 

молоді та спорту. 

Проведення анкетування серед представників центру СССДМ  дало 

змогу виявити, що профілактика дитячої бездоглядності у районному центрі 

СССДМ здійснюється, але, так, як працівники центру більше приділяють 

уваги  таким напрямам, як: соціальний патронаж багатодітних сімей, які 

опинились у складних життєвих обставинах,  соціальна підтримка ВІЛ – 

інфікованих вагітних жінок, дітей, молоді та членів їх сімей, здійснення 

соціально – психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними 

обмеженнями, розробка та поширення соціальної реклами тощо, можна 

відмітити, що профілактика дитячої бездоглядності здійснюється не в 

повному обсязі. 

 На основі отриманих результатів дослідження можна зробити 

висновок, що існує потреба в удосконаленні рівня здійснення профілактики 

дитячої бездоглядності працівниками районного центру СССДМ та 

соціальними педагогами ЗНЗ. 

Враховуючи вище зазначені результати дослідження, нами було 

розроблено рекомендації працівникам районного центру СССДМ щодо 

підвищення рівня здійснення профілактики дитячої бездоглядності. 

Основною метою є – обґрунтувати методичні рекомендації підвищення рівня 

здійснення працівниками районного центру СССДМ профілактики дитячої 

бездоглядності. 

Отже, можнастверджувати, щовживаєтьсябагатозаходів на 

подоланнянегативнихявищ у дитячомусередовищі. Однак, слідвідзначити, 

щорадикальним чином  проблемибездоглядностідітей, не вирішуються так, 

як цебуло б потрібно. Позитивнихнаслідківвповніймірідосягнемолишетоді, 

коли кожна служба, відділ, іншівідомствабудутьпрацювати по 

однійспільнійметі – захиститикожнудитинувід зла та суспільнихнегараздів, 

вбачаючи за нею свою власнудитину. 
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