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Вступ
Актуальність дослідження. Сім’я являє собою систему соціального
функціонування людини, один з основних інститутів суспільства. Вона
виступає

в

якості

соціального

інституту,

забезпечуючи

своїм

членам економічну, соціальну і фізичну безпеку; турботу про малолітніх,
старих і хворих; умови для соціалізації дітей та молоді. Сім’я є одним з
важливих сфер і одним з головних об’єктів соціальної роботи.
Основний напрямок в соціальній роботі – це надання допомоги сім’ї у
різних формах, що передбачено в концепції сімейної політики, а також у
посадових обов’язках соціального працівника [8, c. 49].
На сьогоднішній день соціальна робота в умовах сільської громади з
багатодітними сім’ями є вкрай актуальною. Саме сільська багатодітна сім’я

сьогодні як ніколи відчуває безліч труднощів, так як значна частина
багатодітних сімей проживає саме у сільській місцевості. В умовах
наростання соціальної напруженості, кризових процесів в економіці,
сільським багатодітним сім’ям все важче справлятися з низкою гострих,
специфічних для неї проблем. Тому важлива допомога таким сім’ям з боку
держави і суспільства, місцевих соціальних служб.
Сімейна політика, що проводиться в даний час в Україні, відносно
сільських багатодітних сімей, включає, головним чином, надання пільг,
виплат, допомог. Проте цих сум недостатньо, щоб покрити реальні витрати
на утримання сімей. Держава не надає матеріальної підтримки в потрібному
розмірі, не кажучи вже про соціальні та трудові умови для досягнення
високого рівня розвитку цих сімей. Практика роботи в закладах соціальної
сфери показує, що фахівцями відчувається гострий дефіцит методик з
надання соціальних послуг, недолік сучасних технологій соціальної роботи з
сільською багатодітною сім’єю, жінками, дітьми, виникає необхідність
розробки науково-методичних основ діяльності установ соціальної сфери. Це
веде до погіршення становища багатодітних сімей в Україні. Все частіше
сім’ї з трьома і більше дітьми стають об’єктом соціальної роботи [8, c. 93].
Загальні аспекти даної проблеми розглядали такі науковці: Антонов А.
І. та Медков В. М, що займалися дослідженням соціальних проблем
багатодітної сім’ї; Обухова Л.Ф., Масраєва О. А. та Шеляг Г. вивчали спосіб
життя сільської родини; Навіль Ф. Н. вивчав розвиток особистості дитини в
багатодітній родині. Попов А. М. вивчав роботу фахівців соціальної роботи з
багатодітною сім’єю; Дарского Л. Є. і Бойко В. В., що займалися
дослідженням сучасної народжуваності; Кувшиннікова В. А. досліджувала
соціальне становище сільської багатодітної сім’ї.
Проблема соціально-педагогічної роботи з багатодітними сім’ями
потребує всебічного цілісного вивчення в історичній ретроспективі. Це
зумовлюється різними обставинами. По-перше, об’єктивно проаналізувати
будь-яку проблему неможливо без знання її історії. По-друге, критичне

осмислення історичного шляху соціально-педагогічної теорії й практики
допомагає запобігати помилок на сучасному етапі розвитку даної роботи. І
нарешті, вивчення багатого соціально-педагогічного досвіду минулих років
дає можливість прогнозувати розвиток соціально-педагогічної роботи з
багатодітними сім’ями в умовах сільської громади і надалі розробляти
соціально-педагогічну теорію, вдосконалювати практику.
20-90 рр. ХХ ст., цей історичний період характеризувався великими
різноманітними подіями, що обумовило поділ періоду 20-90 рр. ХХ ст. на три
підперіоди (20-40; 40-50; 50-90) для полегшення аналізу.
Підперіод 20-40 було виділено у зв’язку з тим, що він характеризувався
складною соціально-економічною ситуацією, яка склалася в силу багатьох
чинників: Перша Світова війна, Громадянська війна, голод, дитяча
безпритульність та бездоглядність. Підперіод 40-50 було виокремлено у
зв’язку з Великою Вітчизняною війною та голодом, це спричинило до
значних фізичних та матеріальних втрат. Підперіод 50-90 рр. було виділено у
зв’язку з тим, що це період характеризувався повоєнним часом в країні та
появою в соціальній практиці працівників, спеціально орієнтованих в
соціально-педагогічній роботі.
Актуальність комплексного вивчення питань соціально-педагогічної
роботи з багатодітними сім’ями в умовах сільської громади, в України, в
історичній ретроспективі, необхідність урахування досвіду минулих років
при організації соціально-педагогічної діяльності, а також відсутність
фундаментальних

історико-педагогічних

досліджень,

які

синтезовано

відображали б еволюцію соціальної педагогіки протягом 20-90-х років ХХ
ст., зумовили вибір теми дипломної роботи «Історична ретроспектива
соціально-педагогічної роботи з багатодітними сім’ями в умовах сільської
громади (20-90-ті рр. ХХ ст.)».
Об’єкт дослідження: багатодітна сім’я в умовах сільської громади.
Предмет дослідження: соціально-педагогічна робота з багатодітною
сім’єю в умовах сільської громади у 20-90 рр. ХХ ст.

Мета:здійснити історичний аналіз соціально-педагогічної роботи з
багатодітними сім’ями в умовах сільської громади у період з 20 по 90 рр. ХХ
ст.
Завдання:
1)

Проаналізувати соціально-педагогічну роботу з багатодітною

сім’єю в умовах сільської громади в 20-90 рр.
2)

Порівняти

соціально-педагогічну

діяльність

з

сільськими

багатодітними сім’ями у період 20-90 рр. та сьогоденням.
3)

Розробити програму семінару щодо покращення соціально-

педагогічної роботи з багатодітними сім’ями в умовах сільської громади.
Методи

дослідження.

Для

виконання

поставлених

завдань

дослідження було використано аналіз науково-теоретичних джерел, методи
кількісної та якісної обробки отриманих результатів, аналіз, синтез,
узагальнення.

Загальні висновки:
1. Багатодітна сім’я найповніше відбиває як позитивні зміни у
соціальному просторі, так і негативні, вона максимально реалізує свій
соціально-виховний потенціал. Щоб вирішити усі труднощі, які виникають
при вихованні дітей з багатодітних сімей, необхідно приділяти соціальнопедагогічну увагу таким сім’ям. Потрібно враховувати досвід соціальнопедагогічної

роботи

з

багатодітними

сім’ями

минулого

століття

та

вдосконалювати його, щоб багатодітна сім’я могла повноцінно реалізуватися у
суспільстві.
На основі теоретичного аналізу конкретно-історичних обставин було
проаналізовано соціально-педагогічну роботу з багатодітними сім’ями в
умовах сільської громади протягом 20-90 рр. ХХ ст. Виявлено, що при
вирішенні проблем багатодітних сімей застосовуються різні види соціальнопедагогічної підтримки, що потребує сільська багатодітна родина. Найбільшу
увагу багатодітним сім’ям у зазначений період приділяла сільська громада,
основним завданням якої було – збереження сім’ї в цілому, саме вона надавала
матеріальну, економічну, педагогічну, освітню, правову, профілактичну,
соціально-побутову, консультаційну та медичну допомогу багатодітній сім’ї.
Проаналізувавши

соціально-педагогічну

роботу

з

багатодітними

сім’ями в умовах сільської громади у 20-90 рр., було встановлено, що в 20-40
рр. основним завданням сільських громад було надати соціально-побутові та
медичні допомоги, щоб забезпечити родини медичними та продовольчими
речами, адже у той період Україна була в розрусі через війни та голод. В 40-50
рр. соціально-педагогічна робота полягала у наданні медичних, продовольчих
та матеріальних послуг сільській багатодітній сім’ї, через наслідки Другої
Світової війни та повоєнний період. В 50-90 рр. соціально-педагогічна робота
полягала у наданні педагогічних, економічних та освітніх послуг сільським
багатодітним сім’ям, бо країна починала розвиватися та відновлюватися після
війни, у таких умовах багатодітна сім’я не могла самостійно реалізувати свої
потреби. Сім’ям також надавалися медичні, соціально-побутові, матеріальні,

профілактичні та правові послуги, тобто спектр послуг значно розширився у
цей період. В цілому, основним призначенням соціально-педагогічної роботи з
багатодітними родинами було

надання соціального захисту дітям з

багатодітних сімей, надання їм всебічної допомоги, допомогти їм реалізувати
свої потреби, краще навчатися, мати взаєморозуміння та взаємодопомогу в
сім’ї та нормально функціонувати в суспільстві.
2. Порівнявши соціально-педагогічну роботу з багатодітними сім’ями в
умовах сільської громади в 20-90 рр. ХХ ст. та в теперішній час, було
встановлено, що більшість багатодітних сімей гостро потребували допомоги,
бо самостійно не могли функціонувати в суспільстві, у зв’язку з політичними,
економічними та соціальними проблемами, які відбувалися в зазначений
період в країні. Було виявлено, що соціально-педагогічна робота з сільськими
багатодітними сім’ями почала зароджуватися ще в 20 рр. ХХ ст., хоча і не
мала назви як такої. У цей період допомогу надавала сільська громада
багатодітній сім’ї, сім’ї отримували медичну, консультаційну, профілактичну
та соціально-побутову допомогу на більш вищому рівні, ніж в минулому
столітті, але у той же час багатодітні сім’ї відчували потребу в педагогічній,
економічній, освітній та іншій кваліфікованій допомозі, яка майже не
надавалася, особливо в 20-40 рр., але з часом соціально-педагогічна робота
вдосконалилася та почала надаватися на більш кваліфікованому рівні на
теперішньому етапі.
До

основних

напрямів

соціального-педагогічної

роботи

з

багатодітними сім’ями у теперішній період відносять такі: допомога у
отриманні

різноманітних

багатодітних

сімей;

допомог,

розв’язання

соціальних

проблеми

пільг,

жінки,

які

зокрема

діють

для

емоційно-

психологічних; консультування, педагогічна допомога; соціальний патронаж
дітей, контроль успішності міжособистісних відносин; контроль використання
виділених дітям грошей у разі потреби; стеження стану здоров’я членів
багатодітної родини, допомогу сім’ї в устрої дітей-інвалідів на спеціалізовані
установи; напрям дітей і батьків з конфліктних сімей на консультацію до

різних фахівців для врегулювання сімейних відносин, попередження нових
конфліктів; організація благодійних акцій на користь багатодітних сімей;
періодична

перевірка

надання

різних

встановлених

видів

допомоги;

стимулювання діяльності територіальних асоціацій багатодітних сімей тощо.
Отже, напрямки роботи соціального педагога з багатодітними сім’ями
різноманітні та потребують належної уваги та роботи. Але кожна окрема сім’я
потребує особистого підходу від соціального працівника, тому що кожен
випадок є унікальним. Соціально-педагогічна робота має бути водночас
комплексна і спрямована на особливо вразливі риси проблемної багатодітної
сім’ї. Порівняно з 20-90 рр. ХХ ст., в теперішній час соціально-педагогічна
робота з багатодітними сім’ями ведеться у більш вдосконалених формах та
методах, багатодітні сім’ї отримують
педагогічні,

соціально-медичні,

соціальні, психологічні, соціально-

соціально-економічні,

інформаційні,

юридичні, соціально-побутові, інформаційні, матеріальні, реабілітаційні
послуги, які є більш ефективні та доцільні у роботі з багатодітними сім’ями.
3. У процесі дослідження розроблено програму семінару щодо
покращення соціально-педагогічної роботи з багатодітними сім’ями в умовах
сільської громади.Дана програма спрямована на оптимізацію роботи
соціального педагога з багатодітними сім’ями в умовах сільської місцевості,
що дасть можливість соціальному працівнику отримати навики професійного
консультування та практичної роботи з багатодітними сім’ями, а багатодітній
сім’ї отримати допомогу зі сторони соціального педагога у розв’язанні
проблем родини.
Програма семінару була розроблена на основі аналізу соціальнопедагогічного досвіду в науково-теоретичних джерелах. Семінар створений
для оптимізації взаємодії соціального педагога з багатодітними сім’ями, він
має мету, завдання, цілі. Метою семінару є покращення взаємодії соціальних
педагогів та багатодітних сімей для розв’язання проблем у сім’ї та
оптимізованої соціально-педагогічної роботи з такими сім’ями.

Подальші розвідки вбачаємо у дослідженні ефективних форм та
методів соціально-педагогічної роботи з багатодітними сім’ями в умовах
сільської громади на початку ХХІ століття.
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