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ПІДГОТОВКА ДІТЕЙ СИРІТ І ПОЗБАВЛЕНИХ 

БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ ДО САМОСТІЙНОГО 

ЖИТТЯ В СУСПІЛЬСТВІ  
 

Суліцький Вадим Володимирович 
кандидат психологічних наук, доцент 

Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка  

 

Кобець Михайло Олександрович 
студент 2 курсу освітньої програми «Соціальна робота» 

Інститут людини Київський університет імені Бориса Грінченка 

 

За офіційними даними [1], в середньому, за рік в Україні сиротіє біля 10 тисяч 

дітей. Зараз у державі зареєстровано майже 69 тисяч дітей сиріт і позбавлених 

батьківського піклування. З них понад 63,5 тисячі дітей перебувають у закладах 

сімейної типу; близько 4 тисяч – проживають в інтернатних закладах, а ще 

більше тисячі – навчаються у закладах професійно-технічної освіти. 

Кількість дітей після закінчення навчання в інтернатному закладі, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, величезна. Більшість із них 

продовжують навчання у професійно-технічних училищах, а після або під час 

навчання йдуть працювати на підсобні роботи. Це відбувається тому, що в нашій 

країні зараз немає «інститутів» (програм) щодо підготовки дітей, які 

перебувають в інтернатах, до самостійного життя в соціумі, а діяльність у цьому 

напряму вихователів, педагогів і психологів цих закладів заангажована та носить 

формальний поверховий характер. Наразі, цим займаються лише волонтери 

громадських організацій. 

Окрім перелічених причин, ми можемо виділити такі: низький рівень 

спроможності інтернатних закладів реалізовувати діяльність, яка спрямована 

соціалізацію дітей сиріт і позбавлених батьківського піклування; недостатній 

дидактичний потенціал інтернатних закладів щодо професійної (спеціальної) 

підготовки психологів і вихователей з питань підготовки випускників до життя 

в соціумі; недостатній рівень соціально-правової та психологічної обізнаності 

дітей сиріт і позбавлених батьківського піклування через їх низький освітній 

рівень базової середньої освіти. 

Як наслідок, існуючої проблеми, за нашим досвідом роботи в пенітенціарній 

установі, серед засуджених за кримінальні правопорушення майже 60% – це 

колишні випускники інтернатних закладів, 20% із них мають позитивний ВІЛ-

статус, а серед схильних до вживання психоактивних речовин цей показник 

складає 70%. Майже одна чверть із тих, хто отримав житло від держави 

втрачають право на її власність впродовж перших двох років (продається або 

відбирається за борги). 

Якщо не почати вирішувати проблему соціалізації дітей сиріт і позбавлених 

батьківського піклування під час навчання, негативні тенденції будуть 

продовжувати зростати. Це головний ризик для державної політики, що 
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стосується соціального захисту, соціального забезпечення та соціального 

супроводу даної категорії громадян України. 

Засоби вирішення існуючої проблеми висвітлюються не тільки в наукових 

статтях (О. Жук, К. Обертун, І. Олійник, С. Курінна та інші), але й були спроби 

працювати у напряму соціалізації дітей сиріт і позбавлених батьківського 

піклування (Благодійний фонд «Супутник Щастя»). 

Із метою з’ясувати який стан справ щодо соціалізації дітей, які перебувають 

в інтернатних закладах, нами було організовано та проведено онлайн 

дослідження. Ми розробили анкету, яку розмістили в Інтернет мережах, щоб 

визначити актуальність і потребу в наданні освітніх послуг щодо підготовки 

дітей сиріт і позбавлених батьківського піклування до самостійного життя у 

суспільстві (громадах).  

Анонімне опитування тривало з 01 до 20 лютого 2022 року. За цей період у 

дослідженні взяли участь 10 осіб. Це були випускники інтернатних закладів, 

серед яких: чотири дівчини та шість хлопців. Середній вік респондентів складав 

16,5 років. Ми розуміємо, що репрезентативність вибірки не дає нам підстав 

робити глобальні висновки, але результати онлайн опитування допоможуть нам 

визначити проблеми соціалізації дітей сиріт і позбавлених батьківського 

піклування на які треба звернути першочергову увагу. 

Серед досліджуваних чотири особи, які є дітьми сиротами; шість осіб мають 

статус дітей, які позбавлені батьківського піклування. 

Щодо освіти респондентів, ми отримали такі дані: сім респондентів мають 

загальну середню освіту; два – середньо-технічну освіту; один – вищу освіту. 

Половина респондентів, які взяли участь у дослідженні, закінчили навчання 

в інтернатному закладів у 2021 році (п’ять осіб), інша половина досліджуваних 

(п’ять осіб) у період з 2014 року до 2020 року. 

На питання: «З якими труднощами Ви зіштовхнулися після закінчення 

навчання в інтернатному закладі?», ми отримали данні, що наводиться у табл. 1. 

(респонденти мали змогу надати декілька відповідей). 

Таблиця 1. 

Складнощі, з якими зіштовхнулися випускники інтернатних закладів 

№ З якими складнощами ви зіштовхнулись у перші місяці 

після завершення перебування у закладі інтернатного 

типу? 

Кількість 

відповідей 

1 Борги 7 

2 Їли тільки макарони. Іноді, буханку хліба в день, бо до 

соціальної стипендії залишалося ще довго. 

6 

3 Моральні труднощі (внутрішні переживання) 10 

4 Відсутність підтримки (моральна підтримка з боку 

оточуючих) 

9 

5 Не вмів правильно користуватися грошима, «витрачав 

гроші направо й наліво, після чого було погане 

самопочуття» 

6 
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Продовження таблиці 1 

6 Були труднощі з працевлаштуванням: «Складно було 

знайти хорошу роботу» 

8 

7 Побутові труднощі: «Було складно та важко робити щось 

самостійно» 

8 

 

П’ять респондентів оцінили рівень знань і навичок щодо поводження у 

побуті, самостійного життя, які вони отримали під час навчання в інтернатному 

закладі, як «низький» (щось проводилося, але тільки для звітності). Чотири 

респондента оцінили рівень підготовки як «середній» (недостатня кількість 

занять і роз’яснень; майже нічого, щоб було корисним у житті та побуті). Один 

респондент написав, що навчання побутовим навичкам загалом на проводилося. 

Середня оцінка рівня отриманих правових знань респондентами складає – 2, 

4 бали.  

Прикрими є результати опитування респондентів щодо ролі психологів 

інтернатних закладів у житті дітей сиріт і позбавлених батьківського піклування. 

Дев’ять осіб зазначили, що психологічна допомога з боку психолога була 

відсутня. Один із респондентів надав «брутальну» характеристику психологу.  

Кращими є оцінки роботи вихователів інтернатного закладу. Три особи 

оцінили її на «добре»» чотири респондента – «задовільно»; три особи визнали її 

«незадовільною» та поставили відповідно 1 і 2 бали. 

Дев’ять респондентів зазначили позитивну роль волонтерських організацій 

щодо адаптації дітей сиріт і позбавлених батьківського піклування до 

самостійного життя у суспільстві та лише один – як негативну. 

Дев’ять респондентів зазначили, що вони залюбки взяли б участь у заняттях 

із підготовки до життя у соціумі, якщо б їм запропонували. І тільки один виказав 

зацікавленість, але не зміг впевнено відповісти на це питання. 

На підставі отриманих даних, ми можемо зробити попередні висновки: 

- в інтернатних закладах не надають необхідних знань і навичок, щодо 

самостійного адаптування випускників до життя в суспільстві; 

- випускники інтернатних закладів здебільшого не вміють користуватися та 

розпоряджатися власними грошима, планувати бюджет; 

- уся їх мотивація до навчання – це їх пільги й отримання грошової допомоги 

від держави;  

- випускники інтернатних закладів не завжди знають свої юридичні та 

соціальні права;  

- випускники інтернатних закладів, здебільшого не вміють самостійно вести 

власний побут, готувати їжу, тримати своє місце проживання в санітарних 

нормах; 

- працівники інтернатних закладів формально ставляться до виконання своїх 

посадових обов’язків стосовно діяльності щодо соціалізації дітей сиріт та тих, 

хто позбавлений батьківського піклування. 

Таким чином постає потреба у підвищенні рівня підготовленості дітей сиріт 

і позбавлених батьківського піклування віком від 14 до 16 років, які навчаються 
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в інтернатних закладах, до самостійного життя в громадах. Її вирішення можливо 

через: 

• підвищення рівня професійних (спеціальних) компетентностей 

працівників соціально-психологічних служб і вихователей з питань підготовки 

дітей сиріт і позбавлених батьківського піклування до самостійного життя в 

соціумі за допомогою проведення тренінгів, майстер-класів, стажування тощо; 

• покращення обізнанності щодо різних аспектів життя у громадах дітей 

сиріт і позбавлених батьківського піклування під час їх навчання на 

факультативних курсах «Життя в соціумі»; 

• постійне супроводження дітей сиріт і позбавлених батьківського 

піклування після закінчення навчання в інтернатному закладі, надання їм 

практичної допомоги у вирішенні соціально-психологічних проблем. 

Реалізація підготовки дітей сиріт і позбавлених батьківського піклування, на 

наш погляд, повинна передбачати декілька етапів. 

Етап 1. Організація навчання працівників соціально-психологічних служб і 

вихователей інтернатних закладів засобами тренінгу, майстер-класів тощо. 

Етап 2. Розробка й адаптація робочої програми навчального курсу 

«Підготовка дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування до 

самостійного життя в громадах» (4 модулі, 120 годин) для працівників 

інтернатних закладів, які будуть проводити заняття з даною категорією дітей. 

Етап 3. Реалізація навчання. Проведення занять за програмою навчального 

курсу «Підготовка дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування до 

самостійного життя в громадах» (4 модулі, 120 годин). 

Етап 4. Проведення екзамену для працівників інтернатних закладів за 

програмою навчального курсу «Підготовка дітей сиріт та позбавлених 

батьківського піклування до самостійного життя в громадах». 

Етап 5. Адаптація навчальної програми «Набуття життєвих навичок для 

успішної соціалізації» (4 модулі, 120 годин) для дітей сиріт і позбавлених 

батьківського піклування, як навчаються у випускних класах інтернатного 

закладу. 

Етап 6. Проведення занять з даною категорією дітей. 

Етап 7. Оцінювання ступеня підготовленості дітей сиріт і позбавлених 

батьківського піклування до самостійного життя у громадах. 

Етап 8. Збір і узагальнення інформації про вирішення соціально-побутових 

питань дітей сиріт і позбавлених батьківського піклування після закінчення 

навчання в інтернатному закладі через листування з громадами в яких будуть 

вони мешкати. 

Етап 9. Надання практичної допомоги дітям сиротам і позбавленим 

батьківського піклування після закінчення навчання в інтернатному закладі 

(отримання документів; отримання житла; реєстрація за місцем проживання; 

навчання; працевлаштування; соціальна адвокація тощо). 

Етап 10. Проведення моніторингу й аналізу ефективності діяльності щодо 

супроводження дітей сиріт і позбавлених батьківського піклування після 

закінчення навчання в інтернатному закладі. 

Таким чином, в інтернатних закладах на постійній основі будуть працювати 
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факультативи щодо підготовки дітей сиріт і позбавлених батьківського 

піклування до самостійного життя в громадах. 

Реалізація запропонованих заходів буде мати позитивні результати як 

короткострокові, так і довгострокові у двох галузях діяльності громад – 

економічній та соціальній: 

короткотривалі економічні: 

- зменшаться на третину грошові витрати громад на соціалізацію 

випускників інтернатних закладів; 

довгострокові економічні: 

- впровадження даного проєкту на постійній основі буде мати вагомий 

економічний ефект для України; 

короткотривалі соціальні: 

- підвищиться рівень професійних (спеціальних) знань працівників 

соціально-психологічних відділів з питань підготовки дітей сиріт і позбавлених 

батьківського піклування до самостійного життя в соціумі під час проведення 

тренінгів тощо;  

- покращиться рівень ознайомленості дітей сиріт і позбавлених 

батьківського піклування про самостійне життя у соціумі під час їх навчання на 

факультативних курсах «Життя в соціумі»; 

- випускники інтернатних закладів отримують практичну допомогу у 

вирішенні соціально-психологічних і побутових проблем. 

довготривалі соціальні: 

- в інтернатних закладах будуть працювати на постійній основі 

факультативи щодо підготовки дітей сиріт і позбавлених батьківського 

піклування до самостійного життя в громадах; 

- даний алгоритм роботи щодо підготовки до життя в громадах дітей сиріт і 

позбавлених батьківського піклування, за нашими підрахунками, дозволить 

зменшити: на 40% кількість випадків кримінальних правопорушень, на 25% 

вживання даною категорією психоактивних речовин і алкоголю; на 45% 

збільшить прихильність до ARV- терапії серед тих, хто має ВІЛ-позитивний 

статус. 

Залишається зазначити, що проблема соціалізації дітей, які перебувають в 

інтернатних закладах, потребує подальшого ретельного вивчення та проведення 

більш повномасштабного дослідження в межах України. 
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