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ВСТУП 

Соціальна робота із сім’ями – пріоритетний напрямок соціальних 

ініціатив. Основна  мета – щоб кожна дитина виховувалась в сім’ї достойно, 

знайшла своє місце в житті та стала гідним громадянином. 

З цією метою потрібно і в подальшому впроваджувати нові соціальні 

механізми, основне завдання даних дій – турбота про дітей. 

Сьогодні в Україні гострою є проблема соціального сирітства. Діти-

сироти та діти, позбавлені батьківського піклування виховуються в 

інтернатних закладах. Знаходячись там, діти мають низький рівень соціальної 

адаптації, а тривале перебування під опікою держави здебільшого формує в 

них стійкі рентні настанови та очікування. Це створена система державної 

опіки в Україні за умов старого політичного ладу, в основі якого були 

покладені ідеї колективного виховання дітей. Втім, досвід розвинених 

європейських країн, які вже відійшли  від системи великих інтернатних 

закладів, переконує, що створення передумов для поступового реформування 

інтернатних закладів можна шляхом пошуку превентивних механізмів 

запобігання інституалізації дітей, відпрацювання системи соціальних послуг 

для вразливих сімей із дітьми, розвитку нових принципів співпраці органів 

державного управління, закладів соціального захисту дітей та громадських 

організацій. Одним із таких передумов стають Центри соціальної підтримки 

дітей та сімей, які є альтернативою для усунення ряду проблем, з якими 

стикаються інші інституції. Розвиток даних центрів дасть змогу краще 

визначити потреби дітей, знайти індивідуальний підхід до кожної дитини, 

забезпечити та створити умови для повноцінного їх розвитку та росту, а 



також це дасть змогу визначити труднощі, з якими спіткнулася сім`я, надати 

їй допомогу та підтримку, що в подальшому  буде мати здатність сама 

вирішувати свої труднощі, при чому спільно з дітьми, без їх вилучення та 

відмови. 

З цією метою потрібно і  в подальшому впроваджувати нові соціальні 

механізми. Основне завдання наших дій – турбота про дітей,  надання 

ефективної соціальної допомоги сім’ям в громадах, направленої на 

попередження вилучення дітей із сімей. 

Специфіку роботи такого центру підтримують як в Україні так і за 

кордоном. Провідні партнери та спонсори : UNICEF; WINNER; ST. JAMES’S 

PLAC; Фонд Ріната Ахметова; ЮК ВікторіАл; www.sirotstvy.net та ін. 

Актуальність дослідження   полягає в тому, що створення першого 

центру  соціальної  підтримки  дітей та сімей «Промінь надії» в Україні – це 

нова  форма  спільного проживання дітей.  Нова модель системи захисту 

дітей, яка  дає можливість відмовитися від інтернатного виховання дітей і 

забезпечує   розвиток сімейно-орієнтованих служб та послуг для дітей і їх 

сімей в громадах.  Ефективною і результативною є підтримка для сімей, якщо 

ця підтримка надається за місцем їх проживання і відповідає індивідуальним 

потребам кожної дитини, сім’ї. 

Створення таких центрів – це дієві альтернативи інтернатній системі, 

які  сприятимуть тому, що запропонована реформа пошириться по всій країні 

і кожна дитина матиме гарантоване право на проживання в родині. 

Метою дослідження є : охарактеризувати особливості соціально-

педагогічної діяльності з дітьми-сиротами та дітьми, позбавлених 

батьківського піклування і сім`ями, які опинилися в складних життєвих 

обставинах в умовах Центрів підтримки для дітей та сімей. 

Завданнями дослідження є :  

1. Проаналізувати наукову літературу по соціально-педагогічній 

діяльності з дітьми-сиротами та дітьми, позбавлених батьківського 

піклування у ретроспективі. 

http://www.sirotstvy.net/


2. Охарактеризувати соціально-педагогічну діяльність Центру. 

3. Дослідити особливості соціально-педагогічної роботи центру 

«Промінь надії» (с.м.т. Макарів). 

4. Розробити методичні  рекомендації для працівників по роботі з 

дітьми та сім`ями в центрах соціальної підтримки дітей та сімей. 

Об`єктом дослідження є : діяльність Центрів соціальної підтримки 

дітей та сімей. 

Предметом дослідження є : соціально-педагогічна діяльність при 

роботі з дітьми та сім`ями в умовах спеціалізованих Центрів. 

Дослідженнями у розвитку соціально-педагогічної діяльності 

займалися науковці, які розглядали даний процес дуже широко. Так, психічна 

будова дільності розглядалася в працях вітчизняних психологів Л. 

Виготського, О. Леонтьєва, С. Рубінштейна, С. Максименка та ін.; 

методологічні підходи до визначення поняття «педагогічна діяльність» 

відображено в працях Ф. Гоноболіна, Н. Кузьміної, В. Сластьоніна та ін.; 

значення діяльнісного підходу для визначення суті соціально-педагогічної 

діяльності підкреслюються у дослідженнях Н. Бурая, А. Капської,                  І. 

Козубовської, Л. Коваля, І. Звєрєвої, С. Хлєбік, Л. Міщик та ін.; соціально-

педагогічну діяльність розглядають В. Нікітін, О. Безпалько,    М. Галагузов 

та ін. Втім, різні аспекти здійснення соціально-педагогічної діяльності  

залишаються не цілком дослідженими. У зв’язку з цим темою нашого 

дослідження було обрано : «Соціально-педагогічна діяльність центрів 

підтримки для дітей та сімей».  

Методи дослідження: у процесі дослідження використовувалися метод 

теоретичного аналізу та синтезу наукової літератури, метод аналізу 

документів продуктів діяльності, вивчення джерел, матеріалів, теоретичних 

досліджень, порівняння і узагальнення психологічної та педагогічної 

літератури, публікації у фахових виданнях психолого-педагогічного та 

правового профілю, які висвітлюють питання роботи з дітьми-сиротами та 

дітьми, позбавлених батьківського піклування. 



В основі нашого дослідження лежить виділення особливостей 

соціально-педагогічної діяльності центру «Промінь надії». З метою 

визначення рівня задоволеності потреб клієнтів соціально-педагогічною 

діяльностю ми створили та використали анкету-опитувальник. 

 Генеральною сукупністю є отримувачі послуг КЗ МЦ «Промінь надії».  

Вибіркою є : 10 сімей, які підлягають певним критеріям. 

Проведенно глибинне  інтерв’ю, в якому взяли участь партнери центру. 

Вибіркою є : 10 партнерів центру різних рівнів. 

Наше емпіричне дослідження передбачає використання певних методів 

роботи за участі чіткої кількості учасників, які надають інформацію стосовно 

діяльності даного закладу.  

Також, ми використали метод аналізу документів, який проводився в 

два етапи: 

1) кількісний аналіз документів по 111 особовим справам отримувачів 

послуг які перебували в  Центрі «Промінь надії»; 

2)    якісний аналіз індивідуальних планів роботи з дитиною/сім`єю та 

звітів про проведену роботу. 

Практичне значення: основні теоретичні положення магістерської 

роботи та запропоновані висновки можуть бути використані:  

- у практичній діяльності соціальних педагогів (працівників) при роботі 

в Центрах підтримки дітей та сімей;  

- у науково-дослідницькій роботі  соціальних педагогів (працівників) в 

Центрі; 

- у навчальному процесі  фахівців центрів. 

Апробація результатів дослідження та публікації за темою роботи.  

Досліджувана тема «Інноваційні форми допомоги дітям-сиротам та 

обездоленим сім`ям в Україні» була висвітлена у збірнику наукових робіт 

викладачів та студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» :  [за заг. 

ред. Н. П. Павлик]. – Житомир : вид-во Житомирського державного 

університету імені Івана Франка, 2015. – Вип. 4. – 40-42 с. 



Структура дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів 

із висновками, загальних висновків, додатків (15) та списку використаних 

джерел (70 найменувань, з них 5 іноземною мовою). Загальний обсяг 

магістерської роботи – 246 сторінок, з них 118 сторінки основного тексту.  

 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

1. Аналіз наукової літератури по соціально-педагогічній діяльності з 

дітьми-сиротами та дітьми, позбавлених батьківського піклування у 

ретроспективі довів, що у дослідженнях науковців М. Лісіної,                     А. 

Прихожан, Н. Толстих, М. Калініної, М. Проселкової, В. Гурова,            В.  

Вишнякова, Л. Шіпіцина, Є. Чепурних та ін. було доведено негативний вплив 

інституційного виховання на розвиток та становлення особистості. 

Відсутність у дитини сімейного оточення та підтримки спричиняє порушення 

її загального розвитку, що в подальшому не дає можливості повноцінно 

функціонувати. 

Наразі, в сучасній Україні існує потреба подальшої розробки державної 

політики щодо розвитку інституту сімейного виховання  для  дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, з метою вирішення питання 

щодо припинення перебування дітей даних категорій в закладах інтернатного 

типу. 

Сімейні форми виховання: усиновлення (удочеріння), опіка та 

піклування, прийомна сім`я, дитячі будинки сімейного типу набувають 

визнання та підтримки, та дають змогу продовжувати вивчати і розглядати 

такі форми влаштування як основний варіант проживання дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування.  Особливості цих сімейних 

форм виховання розглядаються у працях А. Й. Капської, О. В. Безпалько,  І. 

М. Богданової та ін. 

2. Вивчаючи основні характеристики соціально-педагогічної діяльності 

Центру, було встановлено, що сучасна система соціальних послуг повинна 

відповідати потребам громадян і орієнтуватися на покращення якості їхнього 



життя. Зміст і технології, що використовуються в соціально-педагогічній 

діяльності, значною мірою залежить від суб’єкта й об’єкта, а також напрямів 

цієї діяльності. Серед таких напрямів, можна виокремити соціальну 

профілактику, соціальну реабілітацію, соціально-культурну анімацію, 

соціальне обслуговування. 

Результатом соціально-педагогічної діяльності є формування в 

особистості певного рівня соціальних якостей, самосвідомості, 

самовизначення та самоствердження як складників суспільного буття, 

відповідно до її можливостей та особливостей соціального середовища. 

Послуги на рівні громади сприяють соціальному включенню людини та 

її інтеграції. Це вирішує питання щодо забезпечення реалізації прав дітей та 

сімей, надання їм комплексної соціально-психологічної допомоги, підтримки, 

здійснення соціальних заходів спрямованих на реінтеграцію дітей та надання 

інформаційно-консультативних послуг з питань розв’язання проблем дитини, 

молоді та сім`ї в цілому. 

3. Досліджуючи особливості соціально-педагогічної діяльності центру 

соціальної  підтримки  дітей та сімей «Промінь надії» (с.м.т. Макарів), було 

вивчено громадську думку партнерів центру та здійснено опитування 

цільової групи отримувачів послуг. Це дало нам можливість розкрити 

проблеми таких категорій населення, як діти-сироти, діти, позбавленні 

батьківського піклування та сім`ї, які опинилися в складних життєвих 

обставинах. Визначення усіх критеріїв роботи з ними, призвело до 

оптимізації та удосконалення соціально-педагогічної діяльності центру. 

Також, кількісний та якісний аналіз документів підтвердив, що 

соціально-педагогічна діяльність є основою при наданні комплексних послуг 

даній категорії населення.    

Отримані результати допомогли нам визначити певні особливості 

соціально-педагогічної діяльності та результативність новітньої технології 

соціально-педагогічної допомоги дітям та сім`ям. 



4. Зважаючи на результати даного дослідження, були розроблені 

методичні  рекомендації для працівників по роботі з дітьми та сім`ями  в 

центрах соціальної підтримки дітей та сімей. Основними напрямками роботи 

в центрі є налагодження співпраці з дитиною та сім`єю,  здійснення взаємодії 

з установами та спеціалістами, володіння нормативно-правовою базою та 

створенням нових форм та методів, задля вирішення певних завдань та 

труднощів.  

Таким чином, підводячи підсумки варто зазначити, що за даний час в 

закладі перебували 678 отримувачів послуг, здійснили візити особи та 

представники різних організацій  273 візити 2015 осіб, проведено  167  

навчальних занятть з дітьми, 96 занятть з матерями, 156 дозвіллєвих заходів, 

взято участь у семінарах, тренінгах, нарадах  представників району (кількість 

заходів, кількість учасників) – 67 заходах 221 чол. 

Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Промінь надії» – це 

початок реформування державної політики у сфері соціального захисту дітей 

та допомоги сім`ям.  

Впровадження новітньої стратегії реформування системи роботи з 

дітьми та сім’ями доводить, що дана система працює та є необхідною для 

реалізації в Україні. 
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