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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Сім’я являє собою цілісну систему 

соціального функціонування людини, виступає в якості соціального інституту, 

який впливає на формування і всебічний розвиток особистості. Величезна 

кількість і унікальність інструментарію впливу сім'ї роблять її потужним, 

незамінним механізмом, який у сприятливому випадку забезпечує людині 

підтримку, економічну, соціальну та фізичну безпеку. 

На сучасному етапі суспільного буття, соціально-педагогічна діяльність в  

умовах сільської громади з багатодітними сім’ями є досить актуальною. Саме 

сільська багатодітна сім’я на сьогоднішній день відчуває гостру потребу у 

наданні їй соціально-педагогічної допомоги представниками соціальних служб, 

так як значна частина багатодітних сімей проживає саме у сільській місцевості і 

постійно зіштовхується із низкою гострих, специфічних для неї проблем.  

В Україні за даними перепису населення 2010 року, налічувалося 

396,2 тис. багатодітних сімейних домогосподарств, з них — 298,4 тис. — з 

трьома дітьми, 63,9 тис. — з чотирма і 33,9 тис. — з п’ятьма і більше дітьми. 

Близько 2/3 (60%) таких сімей проживає в сільській місцевості. Частка сімей з 

трьома і більше дітьми становить лише 5,7%; 3,3% у містах і 10,9% у селах. 

Багатодітність більш характерна для сільських сімей, частка яких у 3,3 рази 

перевищує міську [27]. 

Багатодітні родини є сім'ями, що належать до групи соціального ризику, 

тому що є маса причин, які роблять їх соціально вразливою категорією 

населення. Дохід на кожного члена сім'ї в них не перевищує прожиткового 

мінімуму. Також в таких сім’ях діти часто залишаються позбавленими 

батьківського піклування, батьки не в змозі приділяти увагу кожній дитині. 

Дуже часто багатодітні родини не завжди самостійно знаходять вихід зі 

складних життєвих обставин і тому потребують професійної підтримки 

фахівців соціальної сфери. 

Дослідники приділяють увагу проблемам, які виникають у багатодітних 

сім’ях. Зокрема проблемами надання соціальної допомоги багатодітним сім`ям 

займалися такі науковці з соціальної роботи О. Безпалько, С. Коляденко, 



Н. Павлик, Н. Сейко, Т. Шеляг. Зокрема, А. Антонов, А. Синельников, 

Е. Альчідеєва, Т. Бодрова приділяли увагу проблемам становища багатодітних 

сімей в суспільстві і формування психологічних особливостей підлітків з 

багатодітних сімей; Г. Дмитрієв, Е. Караєва — розробкою форм і методів 

роботи з багатодітною родиною; Л. Обухова, О. Масраєва та Т. Шеляг вивчали 

спосіб життя сільської родини; Ф. Навіль вивчав розвиток особистості дитини в 

багатодітній родині; В. Кувшиннікова досліджувала соціальне становище 

сільської багатодітної сім’ї. Проблемою соціально-правового забезпечення 

сучасної багатодітної сім'ї займались вчені Т. Зубкова, І. Звєрєва, С. Кархліна. 

Аналіз соціально-педагогічної літератури дає підстави констатувати, що в 

теорії і практиці накопичено певний досвід роботи з багатодітною сім’єю. 

Проте залишається недостатньо розробленою проблема соціально-педагогічної 

діяльності з багатодітними сім’ями  в умовах сільської громади, тому що 

відсутня достатня практика роботи з даною категорією сімей саме в сільській 

місцевості. Для того щоб трохи інакше подивитися на проблеми багатодітних 

сімей і на їх рішення, необхідно детально, глибоко вивчити і проаналізувати 

багатодітність, її причини, її вплив на кожного члена багатодітної сім'ї.  

Актуальність проблеми, її недостатня розробленість у соціально-

педагогічній науці зумовили вибір теми дослідження: «Соціально-педагогічна 

діяльність з багатодітними сім’ями в умовах сільської громади». 

Об'єкт дослідження — соціально-педагогічна діяльність з багатодітними 

сім’ями в умовах сільської громади. 

Предмет дослідження — система соціально-педагогічної діяльності з 

багатодітними сім’ями в умовах сільської громади. 

Мета дослідження — визначити теоретичні основи, практичні шляхи і 

способи оптимізації соціально-педагогічної діяльності з багатодітними сім’ями 

в умовах сільської громади. 

Завдання дослідження: 

1. Визначити особливості функціонування багатодітної сім’ї, яка 

проживає у сільській місцевості та охарактеризувати соцiально-педагогiчну 

дiяльнiсть із багатодітними сiм’ями в умовах сільської громади. 



 2. Дослідити питання міжособистісних стосунків у багатодітних сім’ях, 

які проживають у сільській місцевості та визначити пріоритетні напрями 

соціально-педагогічної діяльності з означеною категорією сімей.  

3. Розробити рекомендації щодо підвищення ефективності соціально-

педагогічної діяльності з багатодітними сім’ями в умовах сільської громади. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених задач 

використовувались теоретичні, емпіричні та статистичні методи дослідження. 

Теоретичні: аналіз педагогічної, психологічної літератури з проблеми 

дослідження, синтез, порівняння, класифікація, систематизація теоретичних 

даних; емпіричні: спостереження, аналіз документів, опитування (бесіда, 

інтерв’ю, анкетування); статистичні: кількісна та якісна обробка отриманих 

результатів. 

Публікації. Основні положення роботи відображено в 1 публікації: 

Бех В. О. Соціально-педагогічна діяльність з багатодітними сім’ями в умовах 

сільської громади // Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник статей 

учнів, студентів і викладачів за результатами конкурсних і кваліфікаційних 

досліджень / за заг. ред. Н. П. Павлик]. — Житомир : Вид-во Житомирського 

державного університету імені Івана Франка, 2018. — С. 97—99. 

Структура роботи. Бакалаврська робота складається з вступу, двох 

розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 

використаних джерел та додатків.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

На основі проведеного теоретичного узагальнення та експериментального 

дослідження, можна зробити наступні висновки: 

1.На основі проведеного аналізу базових понять, ми визначили, що 

соціально-педагогічна діяльність з багатодітною сім’єю — це різновид 

професійної діяльності, яка спрямована на надання підтримки, необхідних 

соціальних послуг багатодітній сім’ї, в якій чоловік та жінка перебувають у 

зареєстрованому шлюбі, разом проживають та виховують трьох і більше дітей, 

для успішної соціалізації, самореалізації в суспільстві та для задоволення 

потреб, які необхідні їм для нормальної життєдіяльності.  

Ми визначили, що соціально-педагогічна діяльність з багатодітною 

сім’єю в умовах сільської громади здійснюється за такими напрямками як, 

соціальна реабілітація, соціальна діагностика, соціально-педагогічний супровід 

дитини, соціальний супровід родини, соціально-педагогічне консультування, 

соціальна профілактика, соціальний патронаж, сімейна психотерапія. Також ми 

хочемо зазначити, що важливою умовою надання ефективної соціально-

педагогічної діяльності багатодітним сім’ям, які проживають саме в сільській 

місцевості є організована та цілеспрямована співпраця педагогів (школи), 

соціальних педагогів, батьків, виконавчих органів селищних рад,  яка 

спрямована на вирішення всебічних питань та проблем, які виникають на 

різних вікових етапах дитини з багатодітної сім’ї та розв'язку завдань, 

необхідних для повноцінного розвитку особистості. В роботі з багатодітною 

сім’єю соціальний педагог, у першу чергу, повинен володіти навичками 

визначення ключової проблеми сім’ї. Від того наскільки грамотно соціальний 

працівник проведе виявлення ключової проблеми залежить підсумок всієї 

роботи. 

Проаналізувавши наукові джерела, ми визначили основні специфічні 

проблеми багатодітних сімей, які проживають в сільській місцевості. Основною 

проблемою є високий ризик бідності і навіть злиденності у багатодітних сім’ях. 

Ці сім’ї часто обмежені у можливостях повноцінного харчування, придбання 

товарів та послуг для розвитку дітей, мають незадовільні житлові умови. 



Важливими проблемами таких сімей також є: проблеми проведення 

змістовного дозвілля з усією сім’єю, проблема з низькою педагогічною 

культурою батьків, профорієнтації та професійного становлення, бродяжництво 

дітей з метою здобуття засобів для прожиття тощо. 

Наразі надзвичайно актуальною видається проблема міжособистісної 

взаємодії батьків та дітей в багатодітній сім’ї саме сільської місцевості, адже  у 

зв'язку з великою завантаженістю батьків (батько багато працює, практично не 

буває вдома, мати не працює, але завантажена домашніми справами, сільським 

господарством) на виховання дітей залишається мало часу, батьки не в змозі 

приділяти достатню увагу кожній дитині та є неспроможними врахувати всі її 

особливості. Діти з великих сімей мають підвищений ризик залишатися без 

нагляду з боку дорослих. У таких сім'ях складний психологічний клімат: 

занижений рівень взаєморозуміння з батьками і в той же час підвищена потреба 

в батьківській підтримці. 

2. Проведено дослідження, з метою визначення практичних шляхів і 

способів оптимізації соціально-педагогічної діяльності з багатодітними сім’ями 

в умовах сільської громади на основі дослідження конкретної проблеми 

міжособистісної взаємодії у багатодітних сім’ях. 

Відповідно до результатів проективних методик, які проводилися з дітьми 

з багатодітних сімей ми визначили, що в багатодітних сім’ях, на відміну від 

однодітних спостерігається проблема відносин між батьками і дітьми, 

присутній занижений рівень взаєморозуміння з батьками і в той же час 

підвищена потреба в батьківському спілкування, турботі. Ми з’ясували, що у 

сім'ях, де є старші чи молодші брати і сестри, діти надають перевагу 

спілкуванню саме з ними. Ставлення до батьків змінюється. Зовсім протилежна 

ситуація спостерігається в сім'ях з однією дитиною. Одинокій дитині бракує 

партнера для ігор і спілкування в сім'ї, батьки змушені виконувати подвійну 

роль — роль батьків і відсутніх братів та сестер. 

Відповідно до результатів теста-опитувальника батьківського ставлення 

до дітей ми з’ясували, що у вихованні дітей в багатодітній родині, переважає 

суворий, компромісний стиль батьківського ставлення (виховання), для батьків 



з багатодітних сімей характерним є  відношення до дітей за типом «емоційного 

відторгнення», більшість з опитаних батьків не відчувають себе єдиним цілим з 

дитиною, не в повній мірі задовольняють їх потреби, про що свідчить низький 

рівень процентного рангу за шкалою «Кооперація». 

За результатами опитування соціальних педагогів та голів сільських рад, 

ми визначили, що соціально-педагогічна діяльність у сільській місцевості є 

неефективною про що свідчить велика кількість проблем які ускладнюють 

здійснення комплексної ефективної соціально-педагогічної діяльності. До них 

спеціалісти віднесли: 

- відсутність бажання та можливостей батьків до співпраці з фахівцями; 

-  віддаленість багатьох населених пунктів; 

-  нестабільність транспортних засобів; 

- неефективність використання групових форм роботи, у зв’язку з 

неможливістю задіяти всіх членів багатодітної родини, наприклад в організації 

свят сім’ї, сімейних практикумів, рольових ігор і т.д. 

- проблема координації зусиль районних органів влади і ресурсних 

систем з метою розв’язання проблем, що виникають у багатодітних сім’ях. 

3. Відповідно до вище зазначених результатів наукового дослідження 

нами було розроблено рекомендації щодо оптимізації соціально-педагогічної 

діяльності з багатодітними сім’ями в умовах сільської громади. 

Вони включають в себе дії як на державному так і на регіональному 

рівнях. Ми вважаємо, що якщо рекомендації будуть враховані на державному 

рівні (зокрема, якщо держава сприятиме виконанню даних рекомендацій, то це 

сприятиме зменшенню великої кількості гострих проблем характерних для 

сільської місцевості, що в свою чергу дасть позитивні результати у діяльності 

соціальних педагогів, голів сільських рад, та інших фахівців соціальної сфери, 

які безпосередньо взаємодіють з багатодітними сім’ями). 
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