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ВСТУП
Актуальність дослідження. На даний час постає питання щодо
соціальної підтримки дітей, які мають порушення слуху та їх сімей. В Україні,
за результатами епідеміологічних досліджень, на 1000 нормальних пологів 1
дитина народжується з повною глухотою, у 2-3 глухота розвивається в перші 2
роки життя. Світ глухих дітей, їхніх потреб і переживань привертає увагу до
проблем дітей з порушеннями слуху та їхніх сімей.
В Україні важко віднайти точні дані про кількість глухих і слабочуючих
дітей. На 1 вересня 2006 р. в Україні було діагностовано 30.896 дітей з
порушеннями слуху. Звичайно, це неповні дані, адже існують значні проблеми
із раннім виявленням вад слуху. Відповідно, що на 2018 рік ця кількість лише
зросла, але ніяк не знизилась, крім того, варто зазначити, що втрата слуху
часткова чи тотальна здебільшого відбувається у ранньому дитинстві, отже
майже всі дорослі з порушеннями слуху – діти з порушеннями слуху, які вже
інтегрувались в суспільство.
В Україні, на жаль, історично склалася ситуація, за якої категорія дітей з
особливими потребами, в тому числі діти з вадами слуху, протягом
довготривалого часу залишалася та досі залишається соціально незахищеною, і
навіть значною мірою ізольованою від соціуму.
Зневажання, упереджене ставлення, страх та цькування - ось ті соціальні
фактори, що протягом усієї історії були перешкодою для нормального розвитку
дітей з особливими потребами.
Закон України «Про державну соціальну допомогу дітям-інвалідам та
інвалідам з дитинства» встановлює права і гарантії дітей і батьків на отримання
пенсій і соціальних допомог [ 9, с.2 ].
Діти, з вадами слуху перебуваючи лише у спілкуванні з власними сім'ями
деякою мірою ізольовані від суспільства і позбавлені можливості вести
нормальний повноцінний спосіб життя, а сім'ї, які виховують таких дітей
зустрічаються з безліччю проблем: обмеження інформації, відсутність
соціальної та психологічної підтримки, незнання своїх прав та соціальних
послуг, які передбачені державою.

Більшість дітей з порушеннями слуху, незалежно від віку, виховуються в
основному в закритих спеціалізованих освітніх установах (ясла, дитячі садки,
школи-інтернати). У цих установах в якості обов'язкового засобу навчання
застосовується пальцева азбука (дактиль) та й власне жестова мова.
Такий підхід до виховання і навчання глухих і слабочуючих дітей має
вкрай негативні наслідки, адже сім'я фактично відсторонена від процесу
виховання. Діти протягом 14-16 років перебувають поза домівкою, буваючи в
рідній сім'ї лише інколи: в вихідні дні або канікули. Відірвана від родини як від
основного джерела розвитку і соціалізації та від спілкування з оточуючим
світом дитина виростає відчуженим прихильником замкнутого світу глухих, де
панують свої, зрозумілі їй з дитинства закони, де існує своя рідна жестова мова,
де визначені свої певні правила поведінки і спосіб життя. Не дивним є і те, що
згодом випускники таких шкіл-інтернатів будують власні сім'ї, вибираючи
партнерів по шлюбу з того ж соціуму, намагаються триматися разом з
колишніми однокласниками.
Проблема дітей з порушеннями слуху досліджувалась у загальному
психолого-педагогічному напрямку такими
Т. Андрющенко,

А. Богуш,

Н. Максимова,

науковцями, як Н. Менчинська,
Т. Карабанова,

Е. Мілютіна,

Л. Носкова, В. Ямницький та інші.
Вітчизняними вченими в області сурдопедагогіки були такі наукових
діячів:

Л. Борщевська,

Р. Боскіс,

А. Гольдберг,

Н. Засенко,

О. Зікєєв,

К. Коровій, Л. Литвинова, Л. Лебедєва, Л. Назарова, В. Синяк, К. Туджанова,
В. Бельтюков, М. Козлова, Т. Нікітіна, А. Левін, Г. Лях, А. Марусєва, Ф. Рау,
Л. Нейман, М. Савченко, Л. Фомічова, М. Шеремет, Я. Темкін, М. Ярмаченко,
Н. Штойко та інші. Досліденням проблем сімей, які виховують дитину з
порушеннями слуху займались С. Шевченко, Є. Смирнова, Д. Зайцева.
Об’єкт дослідження – діяльність соціального педагога з сім’ями, які
виховують дитину з вадами слуху.
Предмет дослідження – система форм і методів соціально-педагогічної
діяльності з сім’ями, які виховують дитину з вадами слуху.

Мета дослідження – дослідити зміст і форми взаємодії соціального
педагога сім’єю, що виховує дитину з порушеннями слуху, з’ясувати
залежність проблем від типів сімей, які мають таку дитину, відповідно до
отриманих результатів, розробити тренінгові заняття.
Завдання дипломної роботи:
1. Проаналізувати базові поняття, з’ясувати проблеми соціалізації дітей з
порушенням слуху та особливості функціонування сімей, в яких вони
виховуються; охарактеризувати види та форми роботи соціального педагога
з сім’ями, які виховують дітей з порушенням слуху.
2. Дослідити особливості внутрішньосімейних стосунків здорових батьків з
дитиною, яка має порушення слуху, а також стосунків сім’ї, в якій батьки та
дитина мають вади слуху.
3. Розробити тренінгові заняття для роботи соціального педагога з сім’ями, які
виховують дитину з порушенням слуху.
Методи дослідження: теоретичні –
систематизація

наукової

літератури

з

узагальнення, класифікація,

проблеми

соціалізації

дітей

з

порушеннями слуху та їхніх сімей, аналіз поняттєво-термінологічної системи;
емпіричні – проективна методика «Малюнок сім’ї», проективна методика «Дім,
дерево, людина» (Р. Берні), соціограма «Моя сім’я» (В.В. Ткачова), глибинне
інтерв’ю з батьками, які виховують дитину з вадами слуху.
Публікації:
Борисова О.О. Соціально-педагогічна робота з сім’ями, які мають дитину з
вадами слуху/ О.О. Борисова // 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. — Вид. 8.
— С.8 — 10.
Структура роботи: Робота складається зі вступу, двох розділів,
висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаної
літератури (53 найменувань) та додатків (1 найменування). Загальний обсяг
роботи – 90 сторінок.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
1.

Відповідно до першого завдання нами було проаналізовано базові

поняття такі як: «вада слуху», «сім'я», «інвалідність», «інвалідність по слуху»,
«дитина-інвалід», «сім'я, яка виховує дитину-інваліда», з’ясовані основні
проблеми

соціалізації

дітей

з

порушенням

слуху

та

особливості

функціонування сімей, в яких вони виховуються, та охарактеризовано види й
форми роботи соціального педагога з сім’ями, які виховують дітей

з

порушенням слуху.
Аналіз науково-теоретичних джерел засвідчив, що однією із особливо
вразливих категорій сімей, є сім’я, що виховує дитину з інвалідністю, в тому
числі і сім’я, що має дитину з порушенням слуху.
Проблема соціалізації дітей із вадами слуху як і їх сімей є актуальною на
даному етапі розвитку сучасного суспільства. Серед основних проблем
соціалізації таких дітей було виявлено: бар`єр між нею і суспільством,
труднощі в оволодінні необхідними життєвими знаннями, обмеження будь-якої
діяльності, затримання розвитку самої особистості, потреба у набагато більших
затратах фізичних, матеріальних, духовних з боку батьків, ніж для будь-якої
звичайної здорової дитини.
З’ясовано, що стадії розвитку сімей, що виховують дитини з
порушенням слуху відрізняються від стадій звичайних сімей. Така сім’я
проходить доволі багато криз, переживань, психотравмуючих ситуацій. Діти з
порушеннями слуху досить повільно досягають певних життєвих етапів, а деякі
і зовсім не досягають. Діти з вадами слуху дошкільного та шкільного віку
зазнають труднощів проникнення у зміст людських вчинків і стосунків у зв'язку
з обмеженням оволодіння психологічними засобами пізнання соціальної
дійсності. В основі цих труднощів лежить обмеженість спілкування дітей між
собою, з дорослими, з батьками на рідній жестовій мові, недорозвиток
мовлення у слабочуючих дітей, недостатність уявлень дитини про явища
соціального життя і власне місце в ньому, слабкість оперування наявними
уявленнями в реальних умовах – усе це створює негативні фактори для
успішної соціалізації та інтеграції таких дітей у суспільство.

Встановлено, що основні види та форми роботи соціального педагога з
сім’ями, які виховують дітей з порушенням слуху. Ефективність та успішний
результат роботи соціального педагога з сім’єю, яка виховує дитину з
порушеннями слуху залежить від правильного вибору соціальним педагогом
форм та методів роботи з даною сім’єю.
У роботі із означеною категорією сімей соціальному педагогу доцільно
використовувати такі форми роботи: соціальна опіка; соціальна допомога;
соціальний патронаж (соціальне інспектування).
У процесі здійснення соціальної роботи з сім'ями, які мають дитину з
порушеннями слуху соціальному педагогу варто використовувати такі методи:
соціально-економічні, організаційні (адміністративні), педагогічні, психологічні
та

соціологічні.

Також

доцільно

використовувати

форми

та

методи

індивідуальної та групової роботи.
Виявлено, що до основних форм індивідуальної роботи з членами таких
сімей належать: телефонне консультування у роботі з здоровим подружжям,
повідомлення

(«листування» )

індивідуальні

візити

в

сім'ю:

для

нечуючого

планові

та

без

подружжя,

сімейні

попереджень

та

зустрічі,

інтерв’ювання, тестування, консультація, співбесіда, доручення. При груповій
роботі використовувати соціальному педагогу варто такі форми: бесіда,
проведення тренінгів, робота групи взаємодопомоги та взаємопідтримки для
батьків, а також спеціальні групи для дитини з порушенням слуху, де вона
може поспілкуватись з іншими такими дітьми.
Особливу увагу соціальний педагог має приділяти просвітницькій роботі
з батьками, а при роботі з дитиною за головну мету своєї соціальнопедагогічної допомоги поставити – інтеграцію даної дитини, а також адаптацію
і соціалізацію особистості, задоволення особистих і соціальних потреб дитини,
організацію навчального простору, нормалізацію життя сім’ї, в якій живе
дитина.
2.

Відповідно до другого завдання, нами було досліджено особливості

функціонування сімей, які мають дитину з вадами слуху, де батьки чуючі та
сімей, де і батьки і дитина мають порушення слуху.

Орієнтуючись на аналіз науково-теоретичних джерел, розроблено
програму емпіричного дослідження, яка спрямована на те, щоб дослідити
особливості функціонування сімей, які мають дитину з вадами слуху, де батьки
чуючі та сімей, де і батьки і дитина мають порушення слуху, задля подальшого
планування соціально-педагогічної роботи з означеною цільовою категорією.
Дослідження проводилось серед 10 дітей та їхніх батьків. 5 з яких, це
сім’ї, де батьки і діти мають порушення слуху, інші 5 – здорове подружжя, що
має дитину з порушенням.
Для того, щоб більш краще дослідити особливості внутрішньосімейних
стосунків у двох нами відділених видах сім’ї, що виховують дитину з
порушенням слуху, ми проведи окреме дослідження з дітьми та батьками.
Для дітей використовували проективні методики, оскільки використання
даних методик є доцільним з дітьми, які мають порушення слуху, спираючись
на особливості їх мислення та інші психічні процеси. Вибраними методиками
були: проективна методика «Малюнок сім’ї», проективна методика «Дім,
дерево, людина» (Р. Берні). Виявлено, що діти мають високий ступінь
тривожності,

невпевненості

у

собі,

деякі

пережили

чи

переживають

психотравмуючу ситуацію, залежність від матері, потреба у захисті та безпеці.
З батьками було проведене глибинне інтерв’ю та методика соціограма
«Моя сім’я» (В.В. Ткачова). Виявлено, що найвразливішою сім’єю, є сім’ї, де
дитину з порушенням слуху виховує здорове подружжя, адже батькам важко
прийняти той факт, що дитина має інвалідність зі слуху, спостерігається
низький контакт з дитиною, не бажання вивчати жестову мову, між
подружжями не наявний тісний психологічний контакт.
3.

Відповідно до третього завданням було розроблено тренінгову

програму для роботи соціального педагога з сім’ями, які виховують дитину з
порушенням слуху.
На основі результатів емпіричного дослідження розроблено тренінгову
програму для соціальних педагогів з сім’ями, що виховують дітей з
порушеннями слуху, а саме окремий тренінг для роботи з здоровим

подружжям, що виховують таку дитину, і також розроблений тренінг для дітей
з порушенням слуху.
Тренінг для здорового подружжя у своїх меті передбачає допомогу
батькам прийняти власну дитину, з особливостями її порушення та покращити
внутрішньосімейні стосунки, заохотити до вивчення жестової мови для
спілкування і розуміння свої дитини.
Метою тренінгу для дітей з порушеннями слуху є мінімізація рівня
тривожності, страху, позбавлення почуття страху та небезпеки, допомогти
дитині повірити у власні сили, розвіяти невпевненість у собі, у своїх
можливостях.
Очікуваними

результатами

проведення

тренінгової

програми

є:

становлення теплих стосунків батьків з дитиною; залучення батьків до
співпраці з сурдопедагогом та соціальним педагогом; збагачення знаннями
батьків про особливості власної дитини, специфіку її порушення; мінімізація
негативного впливу складної життєвої ситуації у зв’язку з інвалідністю дитини;
заохочення батьків щодо вивчення жестової мови для спілкування з дитиною;
мінімізація тривожності, стресу, тривоги, почуття страху та небезпеки у дітей;
зміна установки дітей щодо їх неуспішності, невпевненості у власні сили,
можливості.
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