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ВСТУП 

Актуальність. В період розвитку різних галузей життєдіяльності людини 

в українській державі, яка дає свої позитивні зрушення з одного боку,  то з 

другого – тягне за собою виникнення соціальних проблем. На сьогодні 

проблема сім’ї та родинних зв’язків є актуальною, яка потребує особливого 

вирішення, тому що сім’я – це окрема система, соціальний інститут, який 

супроводжує людину протягом всього її життя. Кризове становище суспільства 

призвело до швидкого зниження рівня матеріального і 

морального становища в сім’ї, провокуючи це збільшенням кількості дітей-

сиріт при живих батьках, які отримали назву соціальні сироти.  

Процес виховання дитини знизився, у зв’язку з недостатнім матеріальним 

забезпеченням сім’ї. У результаті цього страждає морально-психологічний 

клімат в сімейній сфері і в суспільстві в цілому. Відокремлення батьків від 

дітей, падіння морально-етичних норм, соціальних зв’язків, економічна 

нестабільність, зростання народжуваності дітей з патологіями – все це 

призводить до загострення та поширення сирітства. 

Мета дослідження – дослідити стан проблеми соціального сирітства в 

Україні та розглянути технологію соціально-педагогічної роботи з соціальними 

сиротами.  

Завдання дослідження: 

1. Проаналiзувати сутність поняття «соціальне сирітство», з’ясувати 

причини виникнення цього явища. 

2. Дослідити рiвень соціально-педагогічної діяльності фахівців щодо 

подолання соціального сирітства та специфіку їх здійснення. 

3. Розробити  технологію реалізації соціально-педагогічної роботи з 

подолання та мінімізації соціального сирітства в Україні. 

Об’єктом дослідження виступає проблема «соціального сирітства». 

Предмет дослідження – соціальне сирітство як проблема сучасного 

українського суспільства. 

Значення дослідження: можна отримати  інформацію  про особливості 

соціально-педагогічної роботи працівників Служби у справах дітей, ЦССДСМ 



та реабілітаційного центру «Сонячний дім» щодо запобігання соціального 

сирітства в м. Житомир та методику її реалізації.  

Методи дослідження: аналіз науково-педагогічних джерел, що дало 

змогу визначити базові категорії дипломної роботи, методи узагальнення, 

порівняння та синтезу були використані для систематизації теоретичного 

матеріалу, такі емпіричні методи як  глибинне інтерв’ю, а також аналіз 

документів  для вивчення плану роботи ЦССДСМ та реабілітаційного центру 

«Сонячний дім». 

Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилось зі 

працівниками  Служби у справах дітей, ЦССДСМ та реабілітаційного центру 

«Сонячний дім» міста Житомир. 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні результати 

бакалаврської роботи було представлено у доповіді на І-й щорічній 

регіональній студентській конференції «Актуальні проблеми особистісного 

зростання» (15 грудня 2017 р., м. Житомир). 

Публікації. Сюгай І. М. Технології соціально-педагогічної роботи з 

подолання соціального сирітства в Україні // Актуальні проблеми особистісного 

зростання : Збірник наукових праць за матеріалами І-ї регіональної 

студентської конференції (15 грудня 2017 року, м. Житомир) / Ред. колегія : Л. 

П. Журавльова, Л. О. Котлова, К. А. Марчук / М-во освіти і науки України, 

Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка, соц.-псих. Факультет. — Житомир : 

Вид-во ЖДУ імені Івана Франка,  2017. —  С. 118—120. 

Структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, двох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку 

використаних джерел (50 найменувань). Робота викладена на 68 сторінок 

друкованого тексту та 11 сторінок додатків. 

 

 

 

 

 



ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

1. Проаналiзовано наукову літературу про сутність соціального сирітства, 

причини виникнення цього явища; також виділено сімейні форми 

влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  

Під соціальним сирітством слід розуміти що це негативна соціальна 

проблема, що характеризує собою спосіб життя неповнолітніх дітей, які 

лишилися піклування батьків за різних обставин. Також  з’ясували, що до 

терміну «соціальні сироти»  відносять декілька категорій дітей, це є «відмовні» 

(діти, від яких відмовилися батьки), підкидьки, відібрані діти, підопічні, 

прийомні, бездоглядні, безпритульні, діти «групи ризику» та діти вулиць.  

Визначили, що причинами соціального сирітства для українського 

населення являється низький матеріальний рівень, безробіття одного чи обох 

батьків; відсутність постійного житла; асоціальний спосіб життя одного або 

обох батьків; примушення батьками дітей до жебрацтва, що веде за собою різні 

форми насильства щодо дітей у сім’ї. Тобто ці причини більше стосуються до 

неповноцінного економічного стану в  Україні. 

Серед форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування входить усиновлення, опіка або піклування, прийомні сім’ї, 

патронат, дитячі будинки сімейного типу, спеціалізовані заклади для таких 

дітей. 

2. Дослідили рівень сформованості та організації роботи спеціалістів щодо 

соціально-педагогічної технології з подолання соціального сирітства. 

В основі дослідження лежить поняття соціального сирітства, і засоби 

попередження та подолання цього явища. У цьому контексті завданням 

соціальних педагогів є: застосування профілактичних методів для того, щоб 

завчасно подолати складні життєві обставини в сім’ї; інформування молоді 

щодо укладання шлюбу та відповідального батьківства; допомога молодій сім’ї 

справлятися самій з побутовими проблеми, уникаючи конфліктів; захист прав 

та інтересів дітей; надання якісних соціальних послуг;  сприяти тому, щоб 

дитина була забезпечена всім необхідним для життєдіяльності як з 

біологічними батьками, так і з прийомними, опікунами чи батьками-



вихователями; створення сприятливого мікро-клімату в сім’ї; формування в 

дітей та їхніх батьків усвідомлення цінності сім’ї тощо. 

Ефективність успішного здійснення технології соціально-педагогічної 

роботи, багато в чому залежить від високого рівня компетентності соціальних 

педагогів у захисті та підтримці сім’ї, яка перебуває у складних життєвих 

обставинах, здатність педагогів підібрати та застосовувати форми і методи 

соціально-педагогічної роботи, та надати соціальні послуги, після проведеної 

оцінки потреб сім’ї та дитини. Обов’язковим компонентом роботи є наявність 

бажання батьків самим знаходити оптимальні рішення, зберігати позитивні 

взаємовідносини між усіма членами сім’ї, уміння виховувати свою дитину чи 

усиновлену та забезпечити її навчанням, і бути прикладом для дитини.  

3. Розробили  технологію реалізації соціально-педагогічної роботи з 

подолання та мінімізації соціального сирітства в Україні. 

Система роботи з з подолання соціального сирітства в Україні повинна 

включати наступні  напрямки: 

1)  Робота із залученням інших фахованих спеціалістів (психологи, 

лікарі, юристи, вихователі). 

2) Робота з соціальними сиротами (діагностування проблеми, 

соціальне обслуговування та профілактика). 

3) Робота з біологічними батьками, опікунами та прийомними 

батьками (проведення тематичних батьківських зборів, тренінги, лекторії, 

індивідуальні бесіди). При цьому необхідно залучати батьків до активної 

участі в дозвіллі дитини. Батькам надається допомога по організації 

дозвіллєвої діяльності та оздоровчої роботи в сім'ї. 

На основі отриманих результатів дослідження нами було розроблено 

технологію реалізації соціально-педагогічної роботи з подолання соціального 

сирітства в Україні. Вона розрахована на роботу з даною категорією клієнтів як 

«соціальні сироти», молодь, молоді сім’ї, матері, які мають намір відмовитися 

від дитини, що має на меті вплинути на розуміння молоді всієї відповідальності 

перед батьківством, вихованням дитини. І навіть коли, виникають складні 

обставини, щоб сім’я своїми силами змогла б їх подолати. Сприяти 



підвищенню інтересу молоді до спільного вирішення сімейних проблем, 

подолання конфліктів. 

Таким чином, дану розроблену технологію можуть використовувати 

соціальні педагоги у своїй профілактичній роботі щодо мінімізації та подолання 

такого явища як соціальне сирітство. Технологія сприяє розвитку соціально-

педагогічної діяльності спеціаліста, використання правильно підібратих 

методів та форм роботи, які допоможуть подолати складні життєві обставини і 

зберегти інститут сім’ї, або ж адаптувати дитину в нове середовище і 

слугуватиме позитивному розвитку особистості. 
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