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Вступ 

Актуальність дослідження. У сучасному українському суспільстві 

суттєво зростає потреба в талановитих, розумово і фізично розвинених 

молодих людях, здібних реалізовувати свій внутрішній потенціал та 

здатних до самовдосконалення, що знайшло своє відображення у 

Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, Законі 

України „Про освіту‖, Концептуальних засадах розвитку професійної 

освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір та інших 

державних законодавчих документах. Разом з тим, суттєві економічні, 

соціальні зміни в державі призвели до загострення проблем 

постінтернатної адаптації випускників освітніх закладів для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, які є найбільш вразливими у 

період входження у доросле самостійне життя, не спроможні успішно 

подолати адаптаційні бар’єри. Забезпечення соціально-педагогічної 

підтримки такої категорії дітей та молоді, яка опинилася у складних 

життєвих ситуаціях, захист їх прав складає основні напрямки державної 

соціальної політики України. Відповідно зростає відповідальність закладів 

освіти (зокрема професійно-технічного спрямування) щодо забезпечення 

розвитку особистості учнів-сиріт у процесі професійної підготовки, 

створення умов для збагачення соціального досвіду, успішної адаптації у 

суспільстві.  

Більшість випускників інтернатних закладів не в змозі продовжувати 

навчання через соціальну дезадаптованість, фінансові та психологічні 

проблеми, недостатній рівень освіти, слабку мотивацію навчання. У 

зв’язку з цим збільшується роль процесу навчання в закладах професійно-

технічної освіти (ПТО), складність якого пов’язана з перебудовою всієї 

системи ціннісних орієнтацій учнівської молоді, засвоєнню нею нових 

способів та засобів пізнавальної діяльності, форм міжособистісних зв’язків 

та ін. Учні-сироти мають активно включитися в процес соціальної 

адаптації до освітнього середовища професійно-технічних навчальних 
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закладів (ПТНЗ), засвоєння соціального та професійного досвіду, як 

важливих передумов професійної соціалізації, становлення життєвої 

перспективи, забезпечення продуктивності соціальних контактів. 

Теоретико-методологічні засади вивчення соціальної адаптації 

особистості закладено в працях А. Адлера, У. Джемса, А. Маслоу, 

Ж. Піаже, К. Роджерса, Б. Скінера, З. Фройда, Х. Хартмана, Р. Хенкі, 

Л. Філіпса, Т. Шибутані, Е. Ериксона та ін.  

Проблема адаптації учнів-сиріт до навчання розглядається 

науковцями у напрямку вирішення загальної проблеми соціалізації дітей та 

молоді з уразливих соціальних груп, їхньої інтеграції в соціум 

(І. Дубровіна, С. Дзенушкайте, І. Єжов, І. Лісіна, В. Мухіна, А. Прихожан) 

та суттєвих порушень в умовах „позасімейного‖ виховання 

(Т. Землянухіна, А. Капська, Й. Лангмейер, І. Пеша та ін.).  

Аналіз наукової літератури та стану практичної діяльності з даної 

проблеми показав, що фундаменттальних досліджень, які стосуються 

питань системи діяльності соціального педагога ПТНЗ з дітьми-сиріт 

немає.  

Таким чином, соціальна значимість проблеми, недостатній рівень її 

теоретичного обґрунтування, потреба у відновленні умов адаптації учнів-

сиріт до навчання в професійно-технічних навчальних закладах зумовили 

вибір теми дослідження: „Система діяльності соціального педагога 

ПТНЗ з дітьми-сиротами”. 

Мета дослідження: дослідити систему діяльності соціального 

педагога ПТНЗ з дітьми-сиротами.  

Завдання дослідження: 

1) проаналізувати наукову літературу з проблеми соціально-педагогічної 

діяльності з дітьми-сиротами; 

2) емпірично визначити  потреби дітей-сиріт у ПТНЗ; 

3) спроектувати систему діяльності соціального педагога ПТНЗ з дітьми-

сиротами. 
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Об′єкт дослідження – соціально-педагогічна робота з дітьми-

сиротами.  

Предмет дослідження – система соціально-педагогічної роботи з 

дітьми-сиротами у ПТНЗ. 

Методи дослідження: теоретичні (аналіз законодавчої бази України 

про соціальний захист дітей-сиріт, аналіз та узагальнення наукової 

літератури щодо соціально-педагогічної діяльності з дітьми-сиротами, 

класифікація потреб дітей-сиріт у ПТНЗ, систематизація основних 

категорій дослідження), емпіричні (методика діагностики рівня соціальної 

фрустрації Л.І. Вассермана (модифікований В.В. Бойко); методика 

вивчення потреб спілкування (ПС) та потреб досягнень (ПД); методика 

«Потреби» або «Парні порівняння»). 

Експериментальна база дослідження: Житомирський професійний 

ліцей харчових технологій  

Публікації за темою дослідження: Дрозд О. Робота соціального 

педагога ПТНЗ з дітьми-сиротами / О.І. Дрозд //  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, 2013. –  С. 19-20. 

Структура дослідження. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до них, загальних висновків, списку використаної 

літератури (70 найменувань, з них - 5 - англійською мовою) та додатків (5 

найменувань).  
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Загальні висновки 

Проведене дипломне дослідження дозволило зробити наступні 

висновки:  

Я визначила основні характеристики дітей-сиріт, як особливої 

соціальної групи дітей, що потребує соціальної підтримки. Фактичний стан 

справ сьогодні близько до катастрофічного. Бурхливі соціальні зміни в 

країні призвели до того, що кількість дітей-сиріт постійно зростає при 

загальному зниженні чисельності населення.  

Отже, сирітство як соціальне явище існує стільки ж, скільки й 

людське суспільство. Війни, епідемії, стихійні лиха призводили до того, 

що діти ставали сиротами. У класовому суспільстві з'явилося соціальне 

сирітство, яке зумовлено небажанням і неможливістю виконувати 

батьками свої обов'язки. 

Причинами соціального сирітства є зростання числа батьків, які 

позбавлені батьківських прав, зубожіння населення, зростання наркоманії 

та алкоголізму, збільшення кількості сімей, в яких відсутні умови для 

нормального виховання дітей та ін. 

Держава змушена брати на себе піклування про дітей, які 

залишилися без опіки. Головною проблемою в таких випадках є 

соціалізація дітей, оскільки як поза сім'єю, так і в прийомній сім'ї, 

відсутній генетичний зв'язок між дітьми й батьками, тому змістом 

діяльності соціального педагога є захист прав дітей та контроль за умовами 

їхнього утримання, соціальній адаптації. 

Державні заклади опіки вже давно ототожнюють із будинками для 

сиріт, хоч насправді у цих інституціях перебуває дуже мало справжніх 

сиріт. Різні дослідники намагалися вирахувати реальну кількість дітей-

сиріт у інституційних закладах опіки, і хоч цифри відрізняються, похибка 

становить 2-3 відсотки та 4-5 відсотків, за винятком, коли війни чи 

природні катаклізми забирали життя обох батьків. За нормальних умов, у 
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закладах опіки в регіоні перебувають діти, більшість із яких має бодай 

одного з батьків. 

Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту спільно з 

Інститутом розвитку сім'ї та громадськими організаціями розробили 

стратегію розв'язання проблем сирітства на державному рівні. Йдеться про 

діяльність щодо забезпечення права дитини на виховання та розвиток у 

сімейному оточенні. Цей стратегічний план дій для всіх соціальних служб, 

які опікуються дітьми, днями було представлено на засіданні колегії 

міністерства. 

Українська держава довгий час надавала перевагу інтернатному 

(інституціональному) влаштуванню й вихованню дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування. Але, мережа установ, через яку 

проходять діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, 

сприймає їх як об'єкт, а не як суб'єкт виховання. Відірваність вихованців 

інтернатних закладів від реальних життєвих проблем, обмеженість 

простору спілкування, регламентація дій формують у них такі якості, що 

ускладнюють їхню адаптацію до дорослого життя в соціумі ("розвинуте 

почуття утриманця – патерналізм; принцип життя – "нам повинні", 

"неготові брати на себе відповідальність", "відсутність досвіду сімейного 

життя, розуміння сім'ї", "невпевнені в собі"). Діюча в Україні система 

інтернатних закладів потребує кардинальних змін у своїй діяльності, 

переорієнтації на індивідуальні потреби кожної дитини, позбавленої 

родинного середовища, створення оптимальних умов для її виховання, 

розвитку, формування особистості. 

Необхідність розвитку альтернативних форм виховання дітей-сиріт в 

даний час не викликає сумнівів. Це в першу чергу, пов'язано з тим, що 

установи для даної категорії дітей, навіть за наявності великого діапазону 

можливостей і високої кваліфікації педагогів не можуть у достатній мірі 

забезпечити умови для компенсації комплексу депріваціонних симптомів. 

Відбувається порушення спілкування дитини, що живе в дитячому 
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будинку, з дорослими, що фіксується на всьому протязі дитячого періоду 

розвитку і навіть у дорослому житті.  

Теоретико-методологічні засади вивчення соціальної адаптації 

особистості закладено в працях А. Адлера, У. Джемса, А. Маслоу, 

Ж. Піаже, К. Роджерса, Б. Скінера, З. Фройда, Х. Хартмана, Р. Хенкі, 

Л. Філіпса, Т. Шибутані, Е. Ериксона та ін.  

Проблема адаптації учнів-сиріт до навчання розглядається 

науковцями у напрямку вирішення загальної проблеми соціалізації дітей та 

молоді з уразливих соціальних груп, їхньої інтеграції в соціум 

(І. Дубровіна, С. Дзенушкайте, І. Єжов, І. Лісіна, В. Мухіна, А. Прихожан) 

та суттєвих порушень в умовах „позасімейного‖ виховання 

(Т. Землянухіна, А. Капська, Й. Лангмейер, І. Пеша та ін.). До основних 

методів наукового дослідження ставляться спостереження, бесіда, 

опитувальні методи, метод аналізу документів, експертна оцінка, 

експеримент.  

Друга частина роботи має практичний характер. Вона містить дані 

дослідження, процедуру проведення та отриманні результати. 

У третьому розділі системний підхід до соціально-педагогічної 

діяльності, проектування системи діяльності соціального педагога ПТНЗ з 

дітьми-сиротами та законодавство України про охорону праці дітей. 

З урахуванням вищевикладеного стала очевидною необхідність 

нових підходів до системи соціально-педагогічної діяльності в ПТНЗ. 

Наразі не існує єдиних критеріїв і показників оцінки ефективності 

системного підходу в управлінні якістю соціально-педагогічної роботи, 

тому ефективність системного підходу потрібно оцінювати, виходячи з 

отриманих позитивних результатів моніторингу якості соціально-

педагогічної роботи. Тому слід зазначити, що для управління якістю 

соціально-педагогічної діяльності в ПТНЗ потрібно розробити модель 

управління що буде орієнтована на реалізацію інноваційних проектів і 

підвищення якості соціально-педагогічної роботи.  
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