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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Всі людські проблеми починаються і 

закінчуються у сім'ї. Сім'я - це основа збереження культури, етичних норм, 

традицій народу, основа соціальної естафети суспільства, основа виживання 

суспільства та окремої особистості, всебічної підтримки людини. 

У всі часи головні функції сім'ї об'єднувалися навколо однієї - виховання 

дітей. Сім'я репрезентує суспільство в цілому, є його мініатюрним 

відображенням. У ній здійснюється соціалізація людини. Досвід, якого людина 

набуває у сім'ї, визначає її індивідуальну поведінку, створює внутрішню 

конструкцію реальності, на основі якої особистість сприймає навколишнє 

середовище. 

Сім’я є багатоаспектним соціальним утворенням, що поєднує в собі якості соціального 

інституту, соціальної організації, соціальної структури та малої соціальної групи. Вона 

знаходиться на перетині структур при вивченнісоціуму з тієїчиіншоїпозиції, на перетині 

макро- і мікроаналізу. Фундаментальна якістьсім’ї - 

виконанняроліпосередникаміжсуспільством і особистістю, 

зняттяпротиріччяміжособистістю і державою через інтересисім’ї як автономного ціліс-

ногосоціальногоінституту. 

Як структурна одиниця сім’я віддзеркалює загальний стан суспільства, 

суперечності й наслідки процесів, що відбуваються у ньому. Унікальність сім’ї 

як соціального інституту зумовлена довготривалою і глибокою взаємодією між 

батьками та дітьми. Сім’я є найбільш стійкою суспільною мікрогрупою для 

дитини протягом усього періоду її становлення. Проте, сучасна сім’я 

недостатньо справляється з функціями інституту первинної соціалізації дитини 

з низки різних причин, а саме: матеріальні і психолого-педагогічні проблеми, 

зміна ціннісних орієнтацій, втрата стабільності й історичної значущості 

функцій сім’ї, цивільні шлюби, неповні, кризові сім’ї, позбавлення батьківських 

прав, поширення соціального сирітства, насилля в сім’ї, розлучення. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Частота розлучень в усьому 

світі, в тому числі і в нашій країні, досягає високого рівня і продовжує 

збільшуватися, що спричиняє серйозну занепокоєність громадськості і останнім 

часом є предметом досліджень (С.Т.Агарков; Г.Ф.Келлі). 

Вітчизняні вчені (Б.Псавко,М.Солоннов, П.Старожицький, Б.Урланіс, 

А.Харчев, Л.Чуйко, М.Юркевич та ін.), а також зарубіжні педагоги та 



психологи (К.Аронс, Д. Варга, З.Марова, З.Матейчек, Б.Спок) у своїх працях 

підкреслюють як прогресивність розлучення як явища (право на розлучення 

досягнуте у тривалій боротьбі, пов’язаній із соціальним прогресом, 

формуванням особистості, ставленням до жінки, дітей), так і негативні його 

сторони (ускладнюється процес виховання і розвитку дітей у зв’язку зі зміною 

стосунків між колишнім подружжям, із друзями та знайомими, які знають обох 

членів подружжя, переживаннями, відчуттям вини, болю й ін.). 

Дослідженню ролі сім’ї у вихованні та соціалізації зростаючої особистості   

присвятили   свої   праці   Г.Авдіянц,   М.Аккерман, М.Бикова, Т.Глухова,   

С.Голод,   Е.Ейдеміллер,   Л.Єхалова,   З.Кісарчук,  О.Кляпець, В.Кравець, 

Т.Кравченко, В.Семиченко, В.Солодников, В.Столін та ін., які одностайні в 

тому, що належна реалізація сім’єю відповідних функцій можлива лише за 

умов усвідомлення батьками себе як агентів соціалізації, наявності в них 

широкого рольового репертуару, який забезпечував би представлення дітям 

очікувань найближчого соціального оточення, добровільне відтворення ними 

соціальних відносин, формування необхідних ціннісних орієнтацій. 

Все більше уваги останнім часом приділяється науковцями питанням ролі 

сім’ї і близьких людей у становленні системи емоційного ставлення дитини до 

світу (Л.Артемова, А.КошелеваТ.Кравченко, М.Міщенко та інші). Багато 

авторів відзначають, що внутрісімейна атмосфера і батьківська любов є базо-

вою основою формування у дитини довірливого ставлення до світу   та   її   

повноцінного   розвитку (В.Заслуженюк, А.Ноур, В.Постовий, В.Семиченко і 

ін.). 

Питання сімейного і шкільного виховання, взаємовідносин між батьками, 

батьками і дітьми, підготовки їх до сімейного життя розглядалися у 

дослідженнях   педагогів   Т.Алєксєєнко, Л.Арутюнової, М.Боришевського, 

Н.Ватутіної,  А.Дяконової, Б.Кобзаря, В.Кравця, Л.Пелипенко, О.Савченко, 

В.Сенько, І.Шалімової, Н.Шевченко. 

Вплив   сім'ї   на   ціннісні орієнтації в житті дітей розглянуті в роботах 

В.Гапонова, Г.Джорабаєва, Д.Дзінтере, О.Докукіної, З.Єлісєєвої, Л.Литвинової, 

Т.Лодкіної, О.Нікуленко, Л.Сапожникової, Є.Васильєвої, Е.Петрової, 



Т.Черкаської; вплив батьківської сім'ї на становлення молодої сім'ї досліджено 

в роботах А.Захарова, В.Куца, Е.Тійта. Специфіку сімейного виховання та його 

вплив на формування особистості дитини висвітлено в роботах О.Кононко, 

О.Максимович, Т.Титаренко, Ю.Смородської, Н.Стародубової. 

Мотиви та причини розлучень, психологічні особливості наслідків розриву 

сімейних відносин досліджуються в роботах М.Орідороги, А.Волкова,   

А.Келама,   І.Еббсра,   Г.Навайтіса, А.Сінельникова, В.Солодникова, В.Сисенко, 

Д.Чечет і ін. 

Окремі питання життєдіяльності розлученої сім'ї розглянуті в працях 

педагогів і психологів. Так, Г.Філонов розкриває об'єктивні та суб'єктивні 

передумови деформації процесу виховання в неповних сім'ях. У дослідженні 

В.Костіва показано негативний вплив неповної сім'ї на моральне виховання 

підлітків. Ю.Вавілов і А.Демидов розглядають загальні проблеми виховання 

дітей у розлученій сім'ї, а Т.Лютова відмічає дефіцит спілкування дорослих із 

дітьми з неповних сімей.  

Зважаючи на актуальність проблеми, була обрана тема магістерського 

дослідження: “Діти з розлучених сімей, як об’єкт діяльності соціального 

педагога в загальноосвітньому навчальному закладі”. 

Об’єкт дослідження:Соціально-педагогічна діяльність у ЗНЗ. 

Предмет дослідження: Зміст, форми та методи роботи соціального 

педагога з дітьми з розлучених сімей. 

 Гіпотеза дослідження: Ефективність соціально-педагогічної діяльності з 

дітьми з розлучених сімей в умовах ЗНЗ залежить від аналізу та впровадження 

педагогічних методів успішної соціалізації та педагогічної підтримки дітей з 

розлучених сімей. 

Мета дослідження полягає у вивченні та теоретичному обґрунтуванні 

проблеми особливостей діяльності соціального педагога з дітьми з розлучених 

сімей. 

Завдання дослідження: 



- Проаналізувати різноманітну літературу з проблем дослідження та 

теоретично обгрунтувати особливості соціалізації дітей з розлучених 

сімей. 

- проаналізувати ефективні методи та прийоми соціально-педагогічної 

діяльності з дітьми з розлучених сімей; 

- провести власне експериментальне дослідження з метою вивчення 

соціально-педагогічних особливостей дітей з розлучених сімей; 

- підвести підсумки дослідження. 

 Для розв’язання поставлених завдань застосовувалися такі методи 

дослідження, які взаємодоповнювалися та коригувалися: 

- теоретичні: аналіз філософської, психолого-педагогічної, методичної 

літератури з проблеми дослідження для визначення ступеня 

дослідженості теми, мети, завдань дослідження, навчальних програм, 

підручників, нормативних документів; систематизація, узагальнення 

фактичного матеріалу з метою виділення й обґрунтування 

концептуальних положень за проблемою дослідження; 

- емпіричні: вивчення сучасного педагогічного досвіду (відвідування 

уроків, аналіз шкільної документації, бесіда), опитування (анкетування, 

глибинне інтерв’ю) в процесі навчання під час проведення 

педагогічного експерименту; методи  обробки та інтерпретації 

емпіричних даних. 

Теоретико-методологічну основу дослідження склали: фундаментальні 

положення вітчизняної психології про розвиток психіки в діяльності, про 

єдність свідомості та діяльності (К.А.Абульханова-Славська,П.Я.Гальперін, 

В.В.Давидов, О.М.Леонтьєв, Б.Ф.Ломов,С.Л.Рубінштейн); про розвиток 

особистості (І.Д.Бех, Л.І.Божович, Л.С.Виготський, В.В.Давидов,Д.Б.Ельконін, 

М.Г.Іванчук, Г.С.Костюк, О.М.Леонтьєв,О.В.Скрипченко); наукові положення 

про сім’ю як інститут формування та становлення особистості дитини 

(Т.Ф.Алексєєнко, І.Д.Бех, Т.В.Говорун, Е.Еріксон, Г.М.Іващенко, 

О.М.Кікінежді, Т.В.Костяк, В.У.Кузьменко, З.Матвейчик, Ю.О.Приходько, 

В.Сатір); висновки психологічних досліджень, які охоплюють проблеми 



дестабілізованих подружніх стосунків, емоційних переживань дітей після 

розлучення батьків (К.Аронс, Н.Башкірова, Дж.Валлерштейн, С.Вальпер, 

Д.Відра, Т.І.Димнова, Ф.Дольто, Н.В.Малярова, С.К.Нартова-Бочавер, 

М.І.Несмеянова, Т.М.Титаренко, Г.Фігдор); результати досвіду роботи з 

психотравматичними переживаннями дитини(П.Гоулд, С.І.Заморев, 

Т.Д.Зінкевич-Євстигнєєва, Х.Кедьюсон, Дж.Остер, Г.Хоментаускас, Ч.Шефер).  

Практичне значення роботи. Розроблені автором методичні рекомендації 

надання соціально-педагогічної допомоги школярам може бути використана 

соціальними педагогами у закладах освіти та соціальними педагогами у 

центрах допомоги сім’ї. Практичні рекомендації для батьків та вчителів, 

спрямовані на підвищення компетентності найближчого соціального оточення 

школярів з метою зменшення негативного впливу розлучення на особистість 

дітей. 

Вірогідність результатів дослідження забезпечена методологічним 

обґрунтуванням вихідних позицій, послідовною реалізацією теоретичних 

положень у розв’язанні поставлених завдань, організацією педагогічного 

експерименту з застосуванням комплексу методів, адекватних об’єктові, 

предметові відповідно до цілей та задач дослідження, проведенням ретельного 

кількісного та якісного аналізу експериментальних даних з використанням 

методів їх статистичної обробки. 

Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилось на базі 

МЗНВК Школа-ліцей №1 ім. Ніни Сосніної.Вибірка склала 85 учнів: з них 28 

учнів 4 класів, 25 учнів 8 класів та 32 учні 11 класів. 

Публікації:Мельниченко О. Соціально-педагогічна діяльність із дітьми з 

розлучених сімей / О.О.Мельниченко // Актуальні проблеми соціальної сфери : 

[збірник наукових робіт викладачів і студентів / за заг. ред. Н.П. Павлик]. – 

Житомир: Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 

2013. – С. 31-35. 

Структура магістерської роботи. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, семи підрозділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, 



списку використаних джерел (84 найменування) та додатків. Повний обсяг 

роботи становить 124 сторінки, з них основного тексту – 89. 

 

ВИСНОВКИ 
 

Проаналізувавши різноманітну наукову літературу з проблеми 

дослідження, класифікувавши та узагальнивши отриману інформацію, ми 

дійшли наступних висновків. 

1. Життєдіяльність дітей, які пережили розлучення батьків – це система 

взаємодій дитини зі світом після розлучення та її психічна діяльність як 

результат відображення події розпаду сім’ї. Функціонування життєдіяльності 

школяра протікає на суспільно-діяльнісному та індивідуально-психічному 

рівнях.Суспільно-діяльнісний рівень включає в себе соціальну ситуацію 

розвитку, що представлена такими сферами взаємовідносин, як неповна сім’я 

(взаємини між членами неповної родини) та школа (дружні стосунки з 

однокласниками); учбову та позашкільну діяльність. Індивідуально-психічний 

рівень – охоплює психологічні особливості особистості дитини, які 

детерміновані подією розлучення батьків. 

2. У шкільному віці перебудова системи взаємин з дорослими та 

однолітками не зменшує важливості сім’ї (позитивногоклімату в родині, 

реалізації батьками необхідних виховних функцій, їх педагогічної культури, 

стилю сімейного виховання)у розвитку особистості дитини.Розлучення – це 

подвійна психотравматична подія у житті дитини, що зумовлює динаміку 

негативних явищ: напружену атмосферу в сім’ї внаслідокдестабілізації 

емоційних стосунків між подружжям, дисгармонійні батьківсько-дитячі 

взаємини після розлучення.  

3. У складі більшості неповних сімей, утворених після розлучення, 

відсутні родичі чоловічої статі, що зумовлює брак взірця чоловічої ролі. 

Школярі не спостерігають статеворольові взаємодії чоловіка і жінки у сімейних 

стосунках, цеускладнює розвиток необхідних для життя властивостей 

особистості.Змінені  сімейні умови життя формують нову систему контактів 

школярів із батьком та родичами за батьківською лінією після розлучення. 



Спілкування у діаді «батько-школяр» та з родичами за батьківською лінією 

відбувається в атмосфері емоційно-позитивної взаємодії при зацікавленому 

ставленні дорослих до справ дитини. Розлучення обмежує стосунки, 

породжуючи недосяжність батька у важливі для дитини моменти. Для школярів 

із неповних родин притаманне прагнення до спілкування з батьком.Підтримка 

контактів у діаді «батько-школяр» залежить від тривалості часового проміжку з 

моменту розлучення.Відсоток дітей, з якими батько спілкується рідко або 

взагалі не контактує, зростає, коли з моменту розпаду шлюбу проходить більше 

3-4 років. Це зумовлено послабленням емоційного зв’язку батька з дитиною 

внаслідок відсутності спільних сімейних справ; наявністю конфліктних, 

емоційно-напружених формальних стосунків між колишнім подружжям; 

появою у батька нової сім’ї. Встановлено, що стосунки міжбатьками після 

розлучення є переважно емоційно-напруженими, формальними, конфліктними 

або взагалі відсутніми, в окремих випадках – дружніми. 

4. Для школярів характерна тенденція до створення дружніх стосунків з 

дітьми з подібним життєвим досвідом, які також пережили втрату батька через 

розлучення або не знали останнього. Учням із повних родин більш 

притаманним є підтримувати постійні, тривалі дружні стосунки з однолітками у 

порівнянні з дітьми із неповних сімей. Розлучення батьків позначається на 

нестабільності характеру дружніх стосунків школярів. 

5. Учбова діяльність школярів впродовж поточного року після розлучення 

погіршується, характеризується нестабільністю. Для школярів, які пережили 

розлучення, характерне зниження успішності в учбовій діяльності (середній та 

низький рівні успішності). Негативними чинниками впливу на учбову 

діяльність школярів після розлучення виступаютьхарактер взаємин між 

батьками та батьків з дитиною; емоційний стан батьків; ставлення батьків до 

проблеми навчання (увага, контроль, допомога). Учбову діяльність школяра 

контролює мати та родичі за материнською лінією, батько не приймає участі в 

навчанні дитини після розпаду сім’ї. 

Більшість школярів із неповних сімей беруть активну участь у позашкільній діяльності 

(гуртки, секції), що є позитивним фактором для відновлення їх рівноваги після розлучення 

батьків. 



6. Діти з розлучених сімей мають нижчий рівень соціальної адаптованості, 

не залежно від шкільного віку, ніж діти, які виховуються в повних сім’ях. Учні 

з розучених сімей мають низький показник набуття досвіду спілкування, 

становлення світогляду, соціальних установок. У них не достатній рівень 

самоосвіти та самовиховання. В той час як в учнів з повних сімей сформовані 

високі моральні норми, працелюбність, усвідомлення особистісного 

самовизначення, вибору життєвого шляху. Саме тому діти з розлучених сімей 

мають отримувати додаткову увагу та допомогу від соціального педагога. 

Переживання школярами почуття власної провини у розлученні батьків не 

залежить від тривалості часового проміжку з моменту руйнування цілісності 

сім’ї та виникає внаслідок власних умовисновків через брак пояснень з боку 

батьків щодо причини розлучення або наведення дорослими аргументів, які 

посилюють травму. Відчуття сили та захисту школярі пов’язують з роллю 

батька, його відсутність у родині не дає можливостіповною мірою 

задовольнити потребу у безпеці та захисті. 

7. Учні, які пережили розлучення, більшою мірою переживають почуття 

образи до батька, ніж до матері. Розлучення впливає на появу у школярів 

сумніву щодо любові батька до них. Незалежно від тривалості часового 

проміжку з моменту розлучення батьків, діти плекають у собі надію 

возз’єднання батьківської родини. 

8. Робота соціального педагога щодо надання допомоги школярам після 

розлучення батьків спрямована на зменшення негативних переживань, 

мобілізацію соціальних ресурсів, допомогу в оволодінні адаптивними формами 

поведінки. Вона є дієвою за умов використання когнітивно- поведінкового 

підходу, що сприяє корекції особистості дітей на рівні свідомості та поведінки.  

9. Отже, умови життя, виховання дитини відбиваються на особливостях її 

особистісного розвитку, на її емоційному самопочутті, самооцінці, відношенні 

до інших людей, невміння протистояти життєвим труднощам. У розлучених 

родинах порушуються головні умови повноцінного розвитку дитини - захист, 

любов, турбота про близьких, доброзичливість. Сімейні конфлікти, 

недолюбленість, смерть одного з батьків, жорстокість, в решті-решт розлучення 



- це ті обставини, які деформують нормальну соціалізацію . Ці та численний 

ряд інших проблем змушують замислитися над проблемою функціонування 

інституту неповної сім’ї, зокрема сімей розлучених батьків та звернути уваги на 

недоліки у процесі соціалізації дітей у таких сім’ях.  
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