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Вступ 

Актуальність дослідження.  Актуальність дослідження  зумовлена 

подіями, що відбуваються  на сході України, які продемонстрували 

великезначення і цінність людей, їх роль у суспільно-історичних змінах. На 

сьогодні  стала безсумнівною необхідність соціально-педагогічної допомоги 

як окремим людям, так і цілим соціальним групам. Війна на сході України є 

викликом для усього українського народу. Подолати військову агресію, 

підтримати армію, допомогти пораненим, дати притулок вимушеним 

переселенцям, сприяти відновленню життя у повернутих містах і селах – 

стало тими завданнями, котрі об’єднали українців з усіх куточків нашої 

країни та й у всьому світі.  

Втім, поруч із завданнями кожного українця, що полягає у зміні  

власної свідомості  щодо  оцінки подій і тих фізичних та психологічних ран, 

яких завдає війна постає необхідності кваліфікованої соціально – 

педагогічної допомогидітям вимушених переселенців, а саме через навчання 

спеціалістів соціально – педагогічної діяльності практичних та теоретичних 

навичок надання даної допомоги, отже в швидкий термін підвищувати 

власну компетентності відповідно до суспільних проблем та потреб 

сучасності. Варто зазначити необхідність організації  належних 

спеціалізованих  програм і тренінгів соціально–педагогічної допомоги дітям 

вимушених переселенців. 

Є важливим окреслити, що  вимушені переселенці це не тільки ті люди, 

які були змушені покинути або залишити свої будинки чи місця звичайного 

проживання в результаті або задля уникнення наслідків збройного конфлікту, 

а й ті,  хто постраждав від стихійних чи антропогенних лих або викликаних 

діяльністю людини лих,  і які не перетинали міжнародно визнаний кордон 

України.  

В дипломній роботі ми розглядали категорію «діти  вимушених 

переселенців» - це діти  батьки яких змушені були залишити звичайні місця 



проживання щоб уникнути наслідків збройних конфліктів, окупації і 

повсюдних проявів насильства, стихійних чи антропогенних лих, релігійного 

чи політичного переслідування.  

В роботі окреслено термін «вимушені переселенці», як   поняття, що  

включає в себе внутрішньо  переміщенихосіб, тих, хто постраждав від 

стихійних чи антропогенних лих або лих викликаних діяльністю людини. 

Дослідники, що працювали у даному напрямку: Н. П. Бочкор,              

Є. В. Дубровська, О. В. Залеська, О. А. Калашник, Л. Г. Ковальчук,                        

В. М. Бондаровська, О. А. Возіянова, О. П. Григоренко, Т. В. Гуцаленко,              

І. О. Савенець, Ю. О. Юр, О. Я. Куриленко, Н. А. Максимова та інші. 

Маємо говорити, що в суспільстві на сьогодні є потреба в якісній 

соціально – педагогічній допомозі дітям вимушених переселенців з одного 

боку і  недостатністьтеоретичної  й практичної підготовки спеціалістів в 

наданні даної допомоги, що  стало підставою у виборі  теми дослідження. 

Об’єкт дослідження: процес забезпечення соціально–педагогічної 

підтримки дітей вимушених переселенців. 

Предмет дослідження: форми і методи соціально–педагогічної 

підтримки дітей вимушених переселенців. 

Метою дослідження є: дослідження ефективних форм і методів 

соціально–педагогічної підтримки дітей вимушених переселенців. 

Відповідно до мети визначені наступні завдання дослідження:  

1. Розглянути поняття та основні характеристики соціально–

педагогічної підтримки дітей вимушених переселенців. 

2. Дослідити ефективність соціально–педагогічної підтримки дітей 

вимушених переселенців. 

3. Розробити програму соціально–педагогічної підтримки дітей 

вимушених переселенців. 

Методи дослідження. Для перевірки виконання поставлених завдань 

дослідження ми використали теоретичні й емпіричні методи.  



Практичне значення дослідження: полягає в актуальності даної теми 

в суспільстві. Адже саме зараз, діти вимушених переселенців, потребують 

соціально–педагогічної підтримки з боку соціальних педагогів де вони 

навчаються щоб успішно пристосуватися до нових умов.  

Публікації: Соціально–педагогічна підтримка дітей вимушених 

переселенців // 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, 2015. – Вип. 4. 

– с. 21-22. 

Структура: дипломна робота складається із вступу, двох розділів, 

висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаної 

літератури, додатків.  



ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Узагальнення результатів теоретичного аналізу дослідження окресленої 

проблеми дає підстави для наступних висновків, відповідно до мети ми 

виконали поставлені завдання: 

1. Розглянуто поняття та основні характеристики соціально–

педагогічної підтримки дітей вимушених переселенців. 

2. Досліджено ефективність соціально–педагогічної підтримки 

дітей вимушених переселенців. 

3. Розроблено програму соціально–педагогічної підтримки дітей 

вимушених переселенців. 

Діти вимушених переселенців – це діти громадянина України, 

іноземного громадянина чи особи без громадянства, які постійно 

проживають на законних підставах на території України і змінили місце 

проживання в межах неї за певних обставин (уникнення збройного 

конфлікту, стихійних чи антропогенних лих, голоду, епідемії чи окупації). 

Причинами вимушеного переселення є економічні, соціальні, природні чи 

антропогенні лиха.  

Тема, на даний час є актуальною, оскільки саме таких дітей з кожним 

днем все більшає і в них виникає багато проблем. Діти вимушених 

переселенців потребують соціально-педагогічної підтримки, оскільки вони 

можуть становити «групу ризику». 

Щоб покращити стан дітей вимушених переселенців і допомогти їм 

потрібно здійснювати соціально-педагогічну підтримку. Вона представляє 

собою діяльність, спрямовану на надання превентивної й оперативної 

допомоги дітям (підліткам, родинам) у вирішенні їхніх соціально-

педагогічних проблем у середовищі життєдіяльності. Соціально–педагогічна 

підтримка спрямована на головне – пристосування особистості до нових 

умов. Вона надається в разі реальної проблеми дитини.  

Ефективність соціально-педагогічно підтримки полягає, безпосередньо, 

в забезпеченні дотримання прав і потреб дитини з сім’ї вимушених 



переселенців. Підтримка повинна бути систематизованою, спланованою і  

мати індивідуальний підхід до кожної дитини вимушених переселенців, адже 

забезпечує комплексну реабілітацію і успішне пристосування цих дітей до 

нових умов життя. 

Отже, соціально-педагогічна підтримка – це комплекс заходів 

соціально-педагогічного характеру, які спрямовані на допомогу в складній 

життєвій ситуації. Мета соціально-педагогічної підтримки полягає в тому, 

щоб дитина сама навчилась виходити з усіх тяжких для неї ситуацій. Ця ж 

підтримка полягає в оперативності, індивідуальному підході до кожного 

клієнта, спрямованості на розв’язання індивідуальних проблем, пов’язаних зі 

здоров’ям соціальним, комплексності, просування у навчанні, комунікацією, 

життєвим самовизначенням самої дитини, впевненістю в своїх силах і собі. 

Соціальний педагог повинен, безпосередньо, забезпечити посередництво між 

клієнтами, обтяженими їхніми складними проблемами і різними структурами 

й особами, що надають допомогу.  

Соціально–педагогічна підтримка вимушеним переселенцям є 

ефективною, оскільки порівнявши результати методики В. В. Бойко, які були 

проведені соціальними педагогами раніше (коли вони тільки з’явилися в 

школі) і результатами нашого дослідження через чотири місяці, виявилося, 

що у більшості дітей вимушених переселенців на даний час проблеми 

зменшилися тепер їм  нічого не заважає у спілкуванні з партнерами. Вони 

знаходять спільну мову з однолітками і не бояться «відкритися». За даними 

соціометричних досліджень і інтерв’ювання соціальних педагогів діти 

вимушених переселенців серед однокласників знайшли собі друзів. А за 

словами  класних керівників більшість дітей вимушених переселенців 

пристосувались і успішно ввійшли до нового оточення. 

А ось результати дослідження «Малюнок сім’ї» показали, що є певний 

відсоток дітей вимушених переселенців, які відчували страх, пригніченість, 

відчували себе зайвими і знедоленими. В малюнках зобразили, що вони 

проживають окремим життям від батьків і недостатню емоційну насиченість 



між членами родини.  За свідченнями батьків, деякі діти проявляють агресію 

і не хочуть ходити до школи, у них є бажання  повернутися назад, оскільки 

там  була більша кількість друзів і знайомих ніж  вони мають на даний час. І 

за результатами дослідження «Неіснуюча тварина» можна зробити висновок, 

що з боку оточення цим дітям бракує визнання. Ці всі проблеми пов’язані з 

вимушеним переселенням, що вплинуло на емоційну, психологічну та інші 

сфери які утруднюють пристосування. Це означає, що вони потребують 

втручання спеціаліста для вирішення цих проблем. 

Нами була розроблена програма розвитку соціально-педагогічної 

підтримки дітей вимушених переселенців. В її основу покладене створення 

соціально-педагогічних  умов для ефективної соцiалiзацiї та самореалiзацiї 

учнів, забезпечення всебiчної пiдтримки та розвитку їх активностi, реалiзацiї 

iнтелектуального, фiзичного, творчого потенцiалу учнів. Реалiзацiя програми 

вiдбуватиметься в трьох напрямках (Курс тренінгів, ігротерапія та 

театралізована психотерапія ), якi сприятимуть соціалізації дітей вимушених 

переселенців. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у розробці сучасних 

форм та методів соціально–педагогічної підтримки дітей вимушених 

переселенців.
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