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РЕФЕРАТ 

науково-дослідної роботи  

«ДОСЛІДЖЕННЯ «ДІТИ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ» 

Звіт про проведення науково-дослідної роботи «Дослідження «Діти у 

складних життєвих обставинах»  загальним обсягом 284 стор. складається з 2 

частин: Лінійний розподіл відповідей дослідження «Діти у складних життєвих 

обставинах» та Збірки «Програми та методики соціально-психологічної реабілітації 

та адаптації дітей, які перебувають в центрі соціально-психологічної реабілітації». 

Об’єкт дослідження: діти, що проживають у  сім’ях, які опинилися у 

складних життєвих обставинах або перебувають у центрах соціально-психологічної 

реабілітації. 

Мета дослідження: дослідити та проаналізувати становище дітей, які 

проживають у сім’ях, що опинилися в складних життєвих обставинах або 

перебувають у центрах соціально-психологічної реабілітації та форми і методи 

соціальної роботи з ними та їх родинами. 

Методи дослідження: он-лайн опитування представників центрів 

соціально-психологічної реабілітації, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, служб у справах дітей та фахівців із соціальної роботи (загальна кількість 

респондентів 218 осіб). Крім того, були використані  теоретичні методи 

дослідження (аналіз, синтез, порівняння, систематизація, зіставлення, узагальнення 

тощо).   

Завдання дослідження:  

1. Скласти соціальний портрет дитини, яка опинилася в складних життєвих 
обставинах. 

2. Проаналізувати причини потрапляння сімей з дітьми у складні життєві 
обставини. 

3. Здійснити аналіз причин потрапляння дітей у центри соціально-
психологічної реабілітації. 

4. Дослідити форми соціальної роботи з сім’ями, які опинилися в складних 
життєвих обставинах. 

5. Здійснити аналіз змісту соціальних послуг, які надаються дітям у центрах 

соціально-психологічної реабілітації дітей. 

6. Дослідити наявні практики роботи з вихованцями центрів соціально-

психологічної реабілітації дітей та їх родинами. 



7. Визначити шляхи удосконалення системи соціального захисту дітей, які 

опинилися у складних життєвих обставинах. 

Результати та їх новизна: здійснено аналіз причин потрапляння дітей та 

сімей у складні життєві обставини;  створений соціальний портрет дитини, яка 

опинилася у складних життєвих обставинах; визначено форми соціальної роботи та  

послуги, які отримують сім’ї  та діти, що перебувають  у складних життєвих 

обставинах; проаналізований зміст соціальних послуг, які надаються дітям у 

центрах соціально-психологічної реабілітації дітей та дослідженні наявні практики 

роботи з вихованцями центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та їх 

родинами. Розроблені шляхи удосконалення системи соціального захисту дітей, які 

опинилися у складних життєвих обставинах. 

Галузь застосування: соціальна робота, соціальна педагогіка, державна 

соціальна політика.  

Ключові слова: сім’я, яка опинилася у складних життєвих обставинах, діти у 

складних життєвих обставинах,  центри соціально-психологічної реабілітації дітей, 

соціальна підтримка. 
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ВСТУП 

Державна політики захисту прав дітей в Україні стала пріоритетом 

соціальної політики. Протягом останніх років головним напрямком її 

реалізації було забезпечення права на виховання в сім’ї дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, – підтримка національного 

усиновлення, розвиток прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, 

реформування закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, тощо.  Незважаючи на активне її впровадження,  явище 

соціального сирітства все ще залишається актуальним для країни.  Щороку 

декілька тисяч дітей залишаються без батьківського піклування, зокрема 

через складні життєві обставини, безвідповідальне ставлення батьків до 

виконання своїх обов'язків, уживання батьками алкоголю, наркотичних 

засобів, а також через їх жорстоке поводження з дитиною. Це обумовлює 

необхідність активного впровадження політики, спрямованої на 

профілактику соціального сирітства, упровадження нових технологій 

соціальної роботи з такими дітьми та сім'ями, які спрямовані на збереження 

родини для дитини. 

В Україні для дітей, які опинилися у складаних життєвих обставинних, 

функціонують заклади соціального захисту – притулки для дітей та центри 

соціально-психологічної реабілітації. Мережа цих закладів протягом останніх 

років зазнала серйозних змін. Притулки для дітей, які створювалися з метою 

надання екстреної допомоги безпритульним дітям, виконали свої функції. 

Масова безпритульність  дітей зникла, і в країні вдалося в цілому створити 

систему попередження виходу дітей із сім’ї на вулицю. Діти, які проживають 

у сім’ях, що опинилися в складних життєвих обставинах, та їх батьки  

потребують довготривалих соціально-психологічних та реабілітаційних 

послуг. У зв’язку із цим відбувається поетапна реорганізація притулків для 

дітей у центри соціально-психологічної реабілітації, які з’явилися у 2005 р. 
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Так,  у 2005 році нараховувалось 96 притулків для дітей та 19 центрів 

соціально-психологічної реабілітації, у 2012 році – вже 52 та 63 відповідно.  

Притулки для дітей –  це заклади соціального захисту, створені для 

тимчасового перебування в ньому дітей віком від 3 до 18 років. Відповідно 

до Типового положення про притулок для дітей  служби у справах дітей діти   

перебувають  у  притулку  протягом  часу, необхідного для їх подальшого 

влаштування, але не більш як 90 діб.  Основними завданнями притулку є: 

    - соціальний захист     позбавлених     сімейного     виховання дітей, 

які опинилися в складних житлово-побутових умовах, залишили навчальні 

заклади; 

   -  створення належних житлово-побутових і психолого-педагогічних 

умов для забезпечення нормальної життєдіяльності дітей, надання їм 

можливості для навчання, праці та змістовного дозвілля. 

У 2012 році термінову допомогу в притулках для дітей отримало 7 298 

дітей, що більш ніж утричі менше, ніж у 2005 році – 23 674 особи. 

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей – це заклад, що 

створюється для тривалого (стаціонарного) або денного перебування дітей 

віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, 

надання їм комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, 

правової та інших видів допомоги. Основними завданнями центрів 

соціально-педагогічної реабілітації, відповідно до Типового положення про 

центр соціально-психологічної реабілітації дітей   є: 

- здійснення соціального захисту дітей, прийнятих до центру; 

- надання дітям комплексу соціальних послуг; 

- проведення соціально-педагогічної корекції з урахуванням 

індивідуальних потреб кожної дитини; 

- сприяння поверненню дитини до біологічної сім'ї; 
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- забезпечення відвідування дітьми загальноосвітніх або інших 

навчальних закладів чи індивідуального навчання з урахуванням потреб та 

можливостей дитини; 

- сприяння формуванню в дітей власної життєвої позиції для 

подолання звичок асоціальної поведінки; 

- надання психологічної та інших видів допомоги батькам (або 

особам, які їх замінюють) дітей, які перебувають у центрі, спрямованої на 

повернення дитини до сім'ї; 

- розроблення рекомендацій з питань соціально-психологічної 

адаптації дитини для педагогічних та соціальних працівників і батьків. 

У центрі створюються групи денної і тривалої (стаціонарної) форми 

перебування, які об'єднують дітей за віком, принципом родинності, 

характером та ступенем соціально-психологічної дезадаптації. До зазначеної 

групи зараховується не більш як 10 дітей. Дитина може перебувати в центрі 

протягом часу, необхідного для її реабілітації, але не більше ніж 9 місяців у 

разі стаціонарного перебування та 12 місяців – денного перебування. Усього 

в центрах соціально-психологічної реабілітації у 2012 році 5 631 дитина 

отримала  допомогу, з них 61,7% потрапили в центри внаслідок складних 

життєвих обставин.   

У 2012 році в Україні була прийнята Національна стратегія 

профілактики соціального сирітства на період до 2020 року (затверджена 

Указом Президента України від 22 жовтня 2012 року № 609/2012), яка 

спрямована на удосконалення надання сім'ям із дітьми якісних соціальних 

послуг. Необхідно відмітити, що до головних завдань Стратегії відносяться 

також і завдання щодо реінтеграції дітей, які перебували в інтернатних 

закладах та закладах соціального захисту до родин,  а саме: 

- запровадження соціальних послуг для батьків, діти яких 

перебувають на вихованні в інтернатних закладах, з метою створення умов 

для повернення дитини на виховання батькам;  



 

6 

 

- запровадження соціальних послуг для дітей з підготовки їх до 

повернення в біологічну сім'ю після тривалого перебування в інтернатному 

закладі;  

- забезпечення соціального супроводу батьків, які з певних причин 

(через тривалу хворобу, інвалідність, малозабезпеченість, безробіття тощо) 

не можуть належним чином утримувати й доглядати за дитиною, сімей з 

дітьми, де є члени сім'ї з особливими потребами, а також соціального 

супроводу дітей, батьки яких є трудовими мігрантами; 

-  забезпечення соціального супроводу батьків, у яких діти 

відібрані без позбавлення батьківських прав, а також батьків, які позбавлені 

батьківських прав і мають намір звернутися до суду з позовом про 

поновлення батьківських прав (якщо їх діти не усиновлені), з метою 

створення умов для відновлення виховної функції сім'ї та повернення дитини 

на виховання батькам. 

Виконання цих завдань передбачає вивчення та удосконалення методик 

роботи з дітьми в закладах соціального захисту дітей, передусім у центрах 

соціально-психологічної реабілітації дітей, спрямованих на повернення 

дитини в родину та розробку програм і методик роботи з батьками дитини.     

Мета дослідження: проаналізувати практику соціально-психологічної 

реабілітації та адаптації дітей – вихованців  центрів соціально-психологічної 

реабілітації. 

Головні завдання дослідження: 

1. Скласти соціальний портрет дитини, яка опинилася в складних 

життєвих обставинах. 

2. Здійснити аналіз причин потрапляння дітей у центри соціально-

психологічної реабілітації. 

3. Здійснити аналіз змісту соціальних послуг, які надаються дітям у 

центрах соціально-психологічної реабілітації дітей. 
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4. Дослідити наявні практики роботи з вихованцями центрів 

соціально-психологічної реабілітації дітей. 

5. Визначити шляхи удосконалення системи соціального захисту 

дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. 

Методологія дослідження. У жовтні 2013 року було проведено он-

лайн опитування представників центрів соціально-психологічної реабілітації 

як частина загальнонаціонального дослідження «Діти в складних життєвих 

ситуаціях». Методом  напівструктурованого інтерв’ю було опитано  25 

представників закладів із 16 регіонів України (табл.1).   

Були використані також результати опитування представників центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служб у справах дітей та 

фахівців із соціальної роботи (загальна кількість респондентів – 193), 

проведене в рамках дослідження «Діти, які опинилися в складних життєвих 

обставинах». Враховуючи, що респондентами виступили практики, які 

безпосередньо працюють із дітьми цієї категорії, це дослідження можна 

віднести до експертного дослідження, яке дозволяє виявити загальні 

тенденції у практиці роботи центрів соціально-психологічної реабілітації.   

Крім того, було проведено кабінетне дослідження, під час якого були 

проаналізовані: 

- практика соціально-психологічної реабілітації та адаптації дітей – 

вихованців 12 центрів соціально-психологічної реабілітації, які розташовані в 

Івано-Франківській, Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Закарпатській, 

Київській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, 

Черкаській та Чернігівській областях); 

- дані державної та відомчої статистики щодо діяльності закладів 

соціального захисту дітей; 

- наукові дослідження щодо проблем соціально-психологічної 

реабілітації та адаптації дітей, роботи притулків для дітей та центрів 

соціально-психологічної реабілітації. 
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Таблиця 1. 

Регіональний розподіл опитаних представників центрів соціально-

психологічної реабілітації 

1 АР Крим  1 

2 Вінницька  - 

3 Волинська  - 

4 Дніпропетровська  - 

5 Донецька  5 

6 Житомирська  2 

7 Закарпатська  1 

8 Запорізька  2 

9 Івано-Франківська 1 

10 Київська  1 

11 Кіровоградська  - 

12 Луганська  1 

13 Львівська  1 

14 Миколаївська  - 

15 Одеська  - 

16 Полтавська  1 

17 Рівненська  1 

18 Сумська  2 

19 Тернопільська  - 

20 Харківська  - 

21 Херсонська  2 

22 Хмельницька  - 

23 Черкаська  1 

24 Чернігівська  2 

25 Чернівецька  - 

26 м. Київ 1 

27 м. Севастополь  - 

 Загалом 25 

  

У представленому дослідженні аналізуються основні причини 

потрапляння дитини в центри соціально-психологічної реабілітації, їх 

характеристика та основні потреби. Крім того, зосереджено увагу на методах 

діагностики психологічного стану, поведінки і рівня розвитку дитини, яка 

потрапила в центр соціально-психологічної реабілітації, та програмах 

соціально-психологічної реабілітації цих дітей.  
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РОЗДІЛ І. СОЦІАЛЬНИЙ ПОРТРЕТ ДИТИНИ, ЯКА ОПИНИЛАСЯ У 

СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ  

 

1.1. Характеристика сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих 

обставинах  

 

Традиційно переважна більшість дітей народжується, фізично й духовно 

розвивається, виховується в сім‘ї. У сім’ї дитина отримує перші знання про світ 

– елементарні правила поведінки в суспільстві, норми соціальних і 

міжособистісних відносин, опановує вміння орієнтації в більших соціальних 

спільнотах, засвоює навички спілкування з людьми різних вікових категорій. У 

сім’ї закладається підґрунтя світогляду і переконань дитини, її ціннісних 

орієнтацій, морально-етичних ідеалів, моделей поведінки. Благополучна сім’я 

має величезні виховні можливості і, навпаки, розпад або глибокі зміни в сім’ї 

можуть слугувати причиною для виникнення відхилень у вихованні, 

соціалізації, фізичному та психологічному розвиткові дитини. Іноді явні та 

приховані проблеми в сім’ї призводять до збоїв як у поведінці дитини, так і до 

ситуацій, які можуть загрожувати життю і здоров‘ю дитини.  

Результати дослідження «Діти в складних життєвих ситуаціях» 

засвідчили, що головними причинами, які провокують складні життєві 

обставини, є безвідповідальність батьків щодо виховання власних дітей; 

алкоголізм батьків, агресивна поведінка батьків по відношенню до дітей; 

сімейні конфлікти  та безробіття. Серед інших причин, про які зазначили 

менше третини опитаних, виділялися хвороба батьків чи дітей, трудова 

міграція, відсутність житла та негативні стосунки дітей з одним із батьків чи 

родичами (див. табл. 1.1.1). Саме ці причини, на думку фахівців, найбільш 

негативно впливають на розвиток та здоров’я дітей, їх благополуччя, 

виховання, навчання тощо.  
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Загалом, за результатами дослідження, у сім’ях, які опинилися  в 

складних життєвих обставинах, між батьками та дітьми переважають відносно 

тісні або взагалі досить віддалені стосунки, що ускладнює адаптивні 

можливості дітей, які відповідно до своїх вікових характеристики ще не 

спроможні самостійно та адекватно реагувати на складні життєві обставини 

(див. мал.1.1.1).  Найбільш проблемними у таких  сім’ях стають стосунки 

батька з  дітьми (68 осіб), а менш проблемними – між мамою та дітьми (98 осіб) 

.  

 

Таблиця 1.1.1 

РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДЕЙ НА ЗАПИТАННЯ: «ВИДІЛІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, ОСНОВНІ 

ПРИЧИНИ, ЯКІ, НА ВАШУ ДУМКУ, ПРОВОКУЮТЬ СКЛАДНІ ЖИТТЄВІ ОБСТАВИНИ 

ДИТИНИ»: (виділіть п’ять основних чинників)», n=95 

 Кіль-ть 

1. Алкоголізм батьків 45 

2. Безвідповідальне ставлення батьків до виконання своїх обов’язків  42 

3. Агресивна поведінка батьків, насилля в сім’ї 33 

4. Сімейні конфлікти  25 

5. Безробіття  одного чи обох батьків 22 

6. Бідність сімей з дітьми 16 

7. Зловживання батьків наркотичними засобами 16 

8. Конфліктні стосунки дітей з батьками  13 

9. Незадовільні житлові умови родини 12 

10. Відсутність власного житла 7 

11. Асоціальна поведінка дітей 6 

12. Злочинна діяльність батьків 6 

13. Поява у родини дитини-інваліда або дитини з вадами розумового чи фізичного 

розвитку 

6 
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14. Смерть одного з батьків 6 

15. Психічні захворювання дорослих членів сім’ї 6 

16. Розлучення батьків  5 

17. Тривала хвороба батьків  4 

18. Інвалідність батьків 3 

19. Негативні стосунки дитини з вітчимом, мачухою, опікунами 3 

20. Повернення одного з батьків з місць позбавлення волі 2 

21. Трудова міграція батьків 1 

22. Тривала хвороба дітей 1 

23. Інше  16 

 

Характеризуючи дітей, які проживають у сім’ях, що опинилися  в 

складних життєвих обставинах, опитані експерти  зазначають про цілий ряд 

проблем, серед яких найбільш поширені такі: проблеми з навчанням; 

занедбаний вигляд дітей; проблеми у взаємовідносинах з батьками та з 

однолітками; проблеми у спілкуванні з дорослими та проблеми зі здоров’ям 

(див. мал.1.1.2. ). 
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Мал. 1.1.1. Стосунки дітей із сімей у складних життєвих обставинах 

із батьками та іншими родичами (осіб) 

 

 

Відповідно, ці проблеми провокують дитячу поведінку до негативних 

проявів, агресії та конфліктів (про це зазначила майже половина опитаних 

практиків). Ще дві третини опитаних відмічають асоціальну поведінку дітей, 

куріння, епізодичне вживання алкоголю, що часто приводить до непорозумінь з 

батьками чи іншими членами родини, вчителями та ровесниками.  

Іншою проблемою є неспроможність батьків створити умови для своїх 

дітей в аспекті оздоровлення та проведення цікавого дозвілля. За інформацією 

практиків, діти із сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах, 

зрідка відвідують позашкільні заклади та мають можливість оздоровитися. 

Тривогу викликає той факт, що на думку переважної кількості опитаних 

фахівців, значна частина дітей із таких сімей тільки інколи можуть отримувати 

повноцінне харчування, а ще респонденти (шоста чистина від усіх опитаних) 

стверджують, що діти ніколи не мають можливості повноцінно харчуватися, а 

це негативно впливає на їх фізичний розвиток та загальний стан здоров’я. 

Серед інших характеристик дітей, які проживають у сім’ях, що 

опинилися  в складних життєвих обставинах, особливе місце посідає 

відвідування шкільних закладів та їх участь у процесі навчання. На думку 

фахівців, значна частина цих дітей не завжди може відвідувати шкільні 

заклади, серед них є значна кількість порушників поведінки, діти часто 

пропускають заняття без поважних причин, скоюють правопорушення чи 

злочини. 
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Мал. 1.1.2. Характеристики дітей, які проживають у сім’ях, які 

опинилися у складних життєвих обставинах, осіб (загальна кількість 

опитаних – 135 осіб (93 фахівці із соціальної роботи та 42 спеціалісти служб 

у справах дітей) 

 

Основна проблематика дітей у сім’ях, які опинилися в складних життєвих 

обставинах пов’язана з неспроможністю батьків ефективно виконувати свої 

батьківські обов’язки.   
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Втім найбільш болючою потребою, яка не має повного задоволення і 

впливає на перебіг багатьох інших негативних факторів, є потреба дітей у 

любові, повазі та дружній підтримці з боку всіх членів сім’ї. Але саме цей 

аспект найчастіше залишається поза увагою батьків. Саме до такої думки 

схиляються науковці Національної академії педагогічних наук України. Так, за 

даними дослідження, яке проводилося протягом 2010–2012 рр. на базі 

лабораторії консультативної психології і психотерапії Інституту психології 

імені Г. С. Костюка НАПН України з подружніми парами різного віку та за 

різним соціальним статусом1, було визначено, що взаємодія «батьки-діти» має 

суперечливий характер, оскільки в уявленнях батьків їх діти є недостатньо 

досвідченими, аби бути самостійними. Описуючи свою дитину, вони 

найчастіше підкреслюють її надзвичайний інтелектуальний розвиток, тоді як 

емоційна складова розвитку не вважається чимось важливим, більше того, вони 

її навіть не вирізняють, тому найбільш бажана риса в поведінці дітей – 

слухняність та добра поведінка.  

Іншою характерною ознакою, яка характеризує сучасних батьків, є 

некомпетентність у сфері знань про формування та розвиток особистості 

дитини. Більшість із них стверджує, що немовля потрібно якомога раніше 

привчати до самостійності, оскільки дитині може зашкодити надмірна увага та 

тісні фізичні й емоційні контакти. Разом із тим на етапі природного бажання 

дитини відділитися від об’єкта матері (від 1-го до 3-х років) є ціла низка 

батьківських пересторог і настанов, що значно обмежують активність дитини і 

сприяють формуванню залежної поведінки. 

У значної кількості родин недооцінюється здатність дитини розуміти 

сенс різних подій, бо батьки рідко коментують суперечливі ситуації, вдаючись 
                                                            

1 Національна академія педагогічних наук України, Лазос Г.П., молодший науковий співробітник лабораторії 

консультативної психології і психотерапії Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (лист від 

19.09.2013 р. № 2-6/273). 
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до маніпуляції дитячою поведінкою або до приховування істинного стану 

речей. Значна кількість батьків стверджує, що вони добре знають свою дитину 

як особистість і цілком можуть передбачити її поведінку. Поряд із тим 

контроль життєвого простору дитини та її дій є достатньо високим і 

систематичним. На питання змістовного пріоритету занять дорослих із дітьми в 

сім’ї та переваг діяльності у вільний час батьки вказують на те, що найчастіше 

діти в сім’ї діють автономно: малюють і дивляться телевізор у 60%; читають та 

прибирають у 30%; займаються активним відпочинком у 20%. 

Досліджуючи прояви фізичного насильства, співробітниками лабораторії 

сімейного виховання НАПНУ було з’ясовано, що 42% дітей піддаються 

фізичному насильству з боку батьків та інших членів родини. Здобуті 

результати засвідчили гендерні, вікові та змістові особливості проявів 

насильства щодо дітей у родині. Виявлено, що хлопці незначною мірою, але 

все-таки частіше за дівчат потерпають від жорстокого ставлення чи знущань 

(більше на 6,5% від дівчат). Переважна більшість дітей більше потерпає від 

жорстокого ставлення з боку батька (вітчима) і старших братів та (або) сестер, 

ніж з боку матері, причому молодші діти частіше потерпають від такого 

ставлення, ніж старші (більше на 12,6%). Стосовно видів насильства, то до 

дітей молодшого шкільного віку батьки проявляють здебільшого фізичне 

насильство, щодо підлітків – психологічне. 

Слід зважати на те, що одна й та ж дитина може одночасно піддаватися 

насильству як із боку батьків, так і з боку однолітків. Як виявилося, такий 

високий ступінь прояву фізичного насильства зумовлений багатьма чинниками, 

серед яких низька педагогічна культура батьків, часом відсутність у них 

елементарних моральних якостей, загальної культури поведінки; або 

наслідування авторитарного стилю від власних батьків. Досить часто, 

перебуваючи під дією алкоголю чи наркотичних речовин, батьки погано 
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контролюють себе і завдають дитині фізичних покарань або чинять 

психологічний тиск, що негативно впливає на її загальний стан та розвиток. 

Також у процесі цього дослідження виявилося, що 79% підлітків 

страждають від психічного насильства з боку батьків. Діти із сімей, у яких 

практикується психічне насильство, відчувають постійний психологічний 

дискомфорт, для них це справжня трагедія. Їх постійно супроводжує почуття 

страху, що може призвести до замкнутості, звикання чи пасивності стосовно 

насильницької поведінки з боку дорослих, аж до вчинення спроб суїциду. За 

результатами опитувань з’ясовано, що дітей часто піддають покаранню 

мовчанкою, коли вся рідня навмисно ігнорує присутність дитини, не помічає її, 

а потім ображає, глузує з неї. Крім цього, цей процес часто супроводжується 

лайкою, погрозами та приниженням.  

Так, за даними Міністерства внутрішніх справ за підсумками їх роботи у 

2012 р. серед сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, про 

неприпустимість вирішення проблем насильницьким шляхом, упродовж 2012 

р. було розслідувано 615 проваджень за кримінальними правопорушеннями, 

учиненими в сімейному середовищі, де потерпіло від насилля 327 дітей, із яких 

221 дитина – малолітня (у віці до 14 років). Серед статей покарання батьків ст. 

115 (умисне вбивство) КК України – 76, ст. 121 (умисне тяжке тілесне 

ушкодження) – 124, ст. 122 (умисне середньої тяжкості середнє ушкодження) – 

151, ст. 129 (погроза вбивством) КК України – 69 кримінальних упроваджень. 

Дані дослідження дослідницької групи GfK2 про життєві цінності, 

пріоритети та проблеми українських родин виявило багато проблем  у 

вихованні дітей. Зокрема, було виявлено, що виховання та розвиток дітей є 

ціллю тільки для 64% українців, тобто майже третина ігнорує свої батьківські 

                                                            

2 Всеукраїнське опитування громадської думки «Життєві цінності, пріоритети та проблеми українців» 

проводилося у 2011 р. для БФ «Спочатку люди» 
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обов’язки. Серед проблем, які виникають при вихованні дітей, батьки вказують 

на неспроможність забезпечити добробут дітей (33%), соціально несприятливе 

оточення (23%), високу вартість можливостей для дозвілля та розвитку дітей 

(27%), низьку якість шкільної освіти (19%), хабарництво в закладах шкільної 

освіти (16%), низьку якість дошкільної освіти та хабарництво у відповідних 

закладах (15%). Ще 41% опитаних батьків стверджують, що конфлікти в їх 

родині виникають через нестачу коштів, також досить поширеними є дотичні 

конфлікти через неможливість придбати житло (21%) та через відчуження 

членів родини з причини надмірної зайнятості (18%). 

Опитані батьки вважають, що найбільш негативний вплив на розвиток їх 

дітей мають часті родинні конфлікти (21%), залежність від комп’ютера (20%), 

неповага до батьків (18%), схильність до тютюнокуріння (16%), ігроманії 

(15%), споживання алкоголю (14%), аморальна поведінка (13%), споживання 

наркотиків (12%) та жорстоке поводження з дорослими (9%). Також 12% 

батьків вказали на схильність членів родини до протиправної чи аморальної 

поведінки і 10% на жорстоке поводження одного із членів родини по 

відношенню до інших.  

У багатьох аспектах вищезазначені дані збігаються з думкою спеціалістів 

та фахівців, які працюють із сім’ями та дітьми, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, що взяли участь у дослідженні «Діти у складних 

життєвих обставинах»3. Так, на думку спеціалістів служб у справах дітей, є 

багато дитячих проблем, які виникають у результаті негативного впливу сім’ї 

та потребують особливої уваги з боку всіх зацікавлених організацій та 

структур.  

                                                            

3 Визначалося у рамках дослідження «Діти у складних життєвих обставинах», яке проводилося Державним 

інститутом сімейної та молодіжної політики 6–14 листопада 2013 р. Було опитано 93 фахівці із соціальної 

роботи та 42 спеціалісти служб у справах дітей. 
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На запитання щодо впливу складних життєвих обставин на життя і 

розвиток дітей усі  опитані представники служб у справах дітей сходяться на 

думці, що це проблеми, які пов’язані зі складними психологічними станами, 

незадовільним загальним розвитком дитини та її ризикованою поведінкою. 

Серед найбільш поширених зазначалося про емоційно нестійкий стан, 

схильність до агресії, депресії, занижену самооцінку, страх перед дорослими, 

відставання у фізичному та віковому розвитку, схильність до бродяжництва, 

асоціальна поведінка тощо (див. табл. 1.1.2): 

 

Таблиця 1.1.2 

Вплив складних життєвих обставин на психологічний, фізичний розвиток 

та поведінку дитини 

 

№ 

п/п 

 

Психологічний стан 

дитини 

Загальний розвиток 

дитини 

Поведінка дитини 

1 Емоційно нестійкий 

стан 

Відстає у фізичному 

розвитку 

Асоціальна поведінка 

2 Притаманні прояви 

агресії 

Затримка 

інтелектуального 

розвитку 

Схильність до 

правопорушень 

3 Пригніченість, 

депресія, замкнутість 

Відсутність навичок 

самообслуговування 

Схильність до 

бродяжництва 

4 Почуття 

незахищеності 

Негативний життєвий 

досвід 

Схильність до 

порушень поведінки 

та пропуску занять без 

поважних причин у 

школі 
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5 Затримка психічного 

розвитку 

Затримка мовного 

розвитку 

Вживання алкоголю, 

наркотиків, токсичних 

речовин 

6 Занижена самооцінка, 

нездатність себе 

захистити  

Низький рівень 

сформованості 

пізнавальних процесів 

Демонстрація страху 

перед появою батьків 

7 Відсутність поняття 

добра і зла, навиків 

довірливого 

ставлення до людей, 

нещирість у 

стосунках 

Нездатність до 

відчуття провини, до 

емоційної 

прихильності 

Проблеми у стосунках 

із однолітками, 

особами протилежної 

статі 

8 Схильність до 

суїциду 

Розвиток дитини 

проходить не у 

відповідності до її  віку 

Здатність до 

стосунків, пов’язаних 

із експлуатацією 

людей 

 

Отже сім’я в складних життєвих обставинах – це сім’я, яка втратила свої 

виховні можливості через виникнення складних життєвих обставин, що 

порушують нормальну життєдіяльність одного або кількох членів сім’ї, 

наслідки яких вони не можуть подолати самостійно. До основних 

характеристик сімей, що потрапили до складних життєвих обставин, слід 

відносити: зловживання алкогольними та наркотичними речовинами з боку 

дорослих членів родини; випадки насилля; безвідповідальність по відношенню 

до дітей, бідність тощо. 

Дуже часто батьки орієнтовані на виховання слухняної та покірної 

дитини і вбачають своїм обов’язком більше повчати й карати свою дитину, ніж 

розмовляти, спілкуватися, радіти, гратися та розважатися разом з нею, 

сприяючи формуванню самодостатньої особистості, здатної до прийняття та 

відстоювання рішень, самостійного планування своїх дій тощо. Також існує 
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велика проблема гармонізації стосунків між батьками та їх дітьми, що 

негативно впливає на адаптацію і своєчасну підтримку на різних вікових 

етапах, створює проблему в процесі набуття дошкільної та шкільної освіти, 

негативно впливає на стан здоров’я, загальний розвиток і спосіб життя.  

Загалом було визначено, що сім’я у СЖО не здатна необхідною мірою 

забезпечити права дитини на освіту, охорону здоров’я, оздоровлення та 

відпочинок, тобто створити їй належні сприятливі умови для зростання і 

формування особистості або коли батьки свідомо ухиляються від виконання 

своїх батьківських обов’язків, чим спричиняють складні наслідки для розвитку 

та соціального становлення своїх дітей.  

 

1.2. Причини, за яких дитина потрапляє до центру соціально-психологічної 

реабілітації  

З 2005 року в практику роботи із сім’ями, які мають дітей, 

запроваджується новий термін «сім’я, яка опинилася у складних життєвих 

обставинах». Національне законодавство містить визначення та наповнення 

терміна «складні життєві обставини»: «обставини, спричинені інвалідністю, 

віком, станом здоров'я, соціальним становищем, життєвими звичками і 

способом життя, внаслідок яких особа частково або повністю не має (не набула 

або втратила) здатності чи можливості самостійно піклуватися про особисте 

(сімейне) життя та брати участь у суспільному житті4». Перелік обставин, які 

дозволяють практикам класифікувати такі сім’ї, визначається у спільному 

наказі семи міністерств «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів 

соціальної роботи із сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах» 

(від 14.06.2006 р. № 1983/388/452/221/56/596/106), а також Порядком 

                                                            

4 Закон України «Про соціальні послуги» 19 червня 2003 року № 966-IV, стаття 1 
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здійснення соціального супроводу центрами соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах5. Отже, 

до сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, належать сім’ї з 

дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах і не в змозі подолати їх 

самостійно, у зв’язку: 

- з інвалідністю батьків або дітей; 

- вимушеною міграцією; 

- наркотичною або алкогольною залежністю одного із членів сім’ї; 

- перебування одного із членів сім‘ї у місцях позбавлення волі; 

- ВІЛ-інфекцією; 

- насильством у сім’ї; 

- безпритульністю; 

- сирітством; 

- зневажливим ставленням і негативними стосунками у сім’ї; 

- безробіттям одного із членів сім’ї, якщо він зареєстрований у 

державній службі зайнятості як такий, що шукає роботу; 

- сім’ї, у яких існує ризик передачі дитини до закладів для дітей-сиріт 

та дітей, які позбавлені батьківського піклування; 

- одинокі матері чи батьки (у тому числі неповнолітні), яким потрібна 

підтримка; 

- сім’ї, члени яких перебували чи перебувають на державному 

утриманні; 

- сім’ї, члени яких перебували у виховних, виправних колоніях, 

слідчих ізоляторах та повернулися з них або були засуджені до покарань без 

позбавлення волі, відбували альтернативні види покарань; 

- сім'ї, члени яких є випускниками інтернатних закладів. 

                                                            

5 Порядок здійснення соціального супроводу центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді сімей та 

осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах (наказ міністерства України у справах сім’ї, молоді та 

спорту від 25 квітня 2008 року № 1795) 
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У Порядку здійснення соціального супроводу центрами соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді сімей і осіб, які опинилися у складних життєвих 

обставинах, надається не тільки перелік  категорій сімей, а і перелік осіб, які 

опинилися в складних життєвих обставинах: 

- діти-сироти і діти,  позбавлені батьківського піклування (за 

потреби),  та  особи  із  числа  дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського 

піклування, які є випускниками інтернатних закладів; 

-  матері (у тому числі неповнолітні),  які мали або мають намір 

відмовитися від новонароджених дітей; 

- молоді особи,  які перебували у виховних, виправних колоніях, 

слідчих ізоляторах та повернулися з  них  або  були  засуджені  до покарань   

без  позбавлення  волі,  відбували  альтернативні  види покарань. 

Існують суттєві розбіжності у визначенні категорій сімей, які опинилися 

в складних життєвих обставинах. Так, у Порядку ведення Єдиного 

електронного банку даних дітей, які опинились у складних життєвих 

обставинах, затвердженого наказом Міністерства України у справах сім’ї, 

молоді та спорту від 18.11.2008 № 4580, термін – діти, які опинились у 

складних життєвих обставинах, – вживається в такому значенні: діти із сімей, у 

яких батьки або особи, що їх замінюють, ухиляються від виконання 

батьківських обов'язків; діти, які систематично самовільно залишають місце 

постійного проживання (перебування); діти, щодо яких скоєно фізичне, 

психологічне, сексуальне або економічне насилля. 

А відповідно до Порядку ведення службами у справах дітей обліку дітей, 

які опинилися у складних життєвих обставинах, затвердженого наказом 

Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 29.07.2009 № 2669, 

підставами для взяття дитини на облік є: 
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- проживання дитини у сім'ї, у якій батьки або особи, що їх замінюють, 

ухиляються від виконання батьківських обов'язків; 

- систематичне самовільне залишення дитиною місця постійного 

проживання; 

- скоєння фізичного, психологічного, сексуального або економічного 

насилля щодо дитини в сім'ї. 

Безумовно, така неузгодженість у визначенні категорій сімей і дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, ускладнює процес надання їм 

допомоги, спричиняє дублювання  функцій різних служб, які надають їм 

допомогу, не дає можливості  чітко визначити кількість сімей із дітьми, які 

опинилися в складних життєвих ситуаціях, відповідно –  потребу в наданні їм 

послуг. 

Визначаючи причини, з-за яких діти потрапляють у центри соціально-

психологічної реабілітації (далі – центри), необхідно детально проаналізувати 

життєву ситуацію, що передувала такому розвиткові подій. Найчастіше 

причини  неблагополуччя дитини обумовлюються процесами, що 

розгортаються усередині сім‘ї як соціального інституту, а також у 

найближчому оточуючому середовищі кожної конкретної родини.  

Починаючи з 90-х років ХХ сторіччя, через суттєві зміни в соціально-

політичній, економічній та культурній сферах інститут сім‘ї переживає 

глибинні трансформації. Це спричинило різку та стрімку дисфункціональність 

сімей, частина з яких опинилася та опиняється в складних життєвих 

обставинах. Аналізуючи практику роботи Центрів, зазначимо, що причини 

потрапляння дітей до центрів різні (див. табл. 1.2.1).   

Таблиця 1.2.1 

Причини потрапляння дітей у центри соціально-психологічної  
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реабілітації, % 

(за даними Державної служби статистики) 

Причини 2010 2011 2012 

   Складні життєві обставини 78,3 66,9 61,7 

   Залишилися поза сімейним оточенням 9,0 14,7 23,2 

   Переведені з притулків для дітей 12,5 18,1 14,5 

   Жорстоке поводження 0,2 0,3 0,6 

Із загальної кількості - звернулися до центрів особисто 
59,3 33,4 

15,4 

Прим. Дитина, яка мала кілька причин для влаштування у центр, врахована відповідну кількість 

разів.   

Оскільки першим соціальним інститутом, у якому має зростати дитина, є 

сім‘я, то необхідно проаналізувати проблеми в її функціонуванні. 

Класифікуючи сучасні сім‘ї, ми можемо розподілити їх на два великі класи –  

благополучні та неблагополучні сім‘ї, виховний потенціал яких також може 

бути охарактеризований як відповідальне або безвідповідальне батьківство. 

Концепція відповідального батьківства характеризується тим, що в такій родині 

основним принципом, що формує стиль сімейних стосунків, систему цінностей 

та переконань, є явище батьківства.  

Батьківство – це соціально-психологічний феномен, що є емоційно 

забарвленою сукупністю знань, уявлень і переконань особистості відносно себе 

як батька/матері, що реалізується в сукупності проявів поведінкової складової 

батьківства. Батьківство об’єднує подружжя, яке свідомо вирішило дати 

початок новому життю завдяки феномену материнства і батьківства (виконання 

функції батька), проте не визначається простою сукупністю цих проявів. 

Одним із компонентів, який формує стилі стосунків і виховних впливів батьків, 

є відповідальність кожного члена подружжя за виконання всього комплексу 

своїх сімейних обов’язків. У такій родині дитина з перших днів життя 
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перебуває не лише в атмосфері тепла і турботи, але й у свідомо створеному 

пізнавальному середовищі. Батьки приділяють значну увагу різнобічному 

ранньому розвиткові дитини. 

Відповідно в родинах, які не усвідомлюють власної відповідальності за 

виховання своїх дітей або вважають, що виховання – це виключно функція 

закладів освіти, ми стикаємося з безвідповідальним батьківством. На жаль, 

кількість родин, які не здатні забезпечити повноцінного процесу виховання 

своїх дітей, не зменшується. Змінити ставлення батьків до своїх обов’язків 

буває дуже важко. Так, результати масштабного наукового дослідження6 «Сім'я 

та діти України» засвідчують, що практично не беруть участі у вихованні своїх 

дітей 22,6 % батьків (за результатами опитування підлітків).  

Зрозуміло, що немає ідеальних родин. Кожній сім’ї притаманні певні 

проблеми, але коли ми говоримо про відповідальне батьківство, ми очікуємо, 

що будь-який кризовий момент не обов’язково має негативне значення. 

Кризовий момент дозволяє усвідомити, асимілювати власний досвід та перейти 

на наступний рівень функціонування – рівень більш глибоких стосунків, за 

яких враховуються потреби кожного. «Здорова сім’я – це сім’я, у якій існує 

висока міра внутрішньої єдності та високий ступінь індивідуалізації й 

особистісної свободи [...], у здоровій сім’ї можливим є високий ступінь 

мобільності, за якої кожен з її членів може виступати в різних ролях, не 

ігноруючи при цьому виконання своїх базових обов’язків, обумовлених 

культурою, релігією, традицією, віком, психічною та фізичною зрілістю»7.  

Результати опитування «Діти у складних життєвих обставинах» дають 

можливість проранжувати основні причини, що зумовлюють потрапляння дітей 

з біологічних родин до Центрів (Див. рис.1.2.1). 

                                                            

6 Проводиться Інститутом педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, охоплює 7 тисяч сімей у 

чотирьох регіонах України: у м.Києві, Дніпродзержинську, Маріуполі, Красному Лучі. 
7 Зйдемиллер Е., Юстицкий В. Психология и психотерапия семьи. — СПб, 2000. 



 

26 

 

21

20

11

9

9

9

7

7

6

5

3

3

3

3

2

1

1

1

Безвідповідальне ставлення батьків до виконання своїх обов‘язків

Алкоголізм/наркоманія одного з батьків

 Тривала хвороба одного з батьків (в т.ч.психична)

Конфліктні стосунки батьків з дітьми

Асоціальна поведінка дитини

Відсутність власного житла (незадовільні житлові умови)

Конфлітки діти-батьки

Агресивна поведінка батьків/насилля

Бідність сімей/малозабезпеченість

Безробіття одно чи обох батьків/виїзд на заробітки

Втрата батьківського піклування (різні причини)

Загроза життю та здоров‘ю  дитини в сім‘ї

Особисте звернення дитини

Діти-сироти/позбавлення батьківских прав

Розлучення батьків

Відмова батьків від дітей

Багатодітність

Смерть одного з батьків (частіше матері)

 

Рис.1.2.1. Розподіл відповідей експертів на запитання: «Вкажіть, будь 

ласка, основні причини, через які дитина потрапляє у ваш заклад із 

біологічної сім’ї (Напишіть основні п’ять)». 

 

Як видно з наведених вище даних, безвідповідальне батьківство посідає 

перше місце серед причин, що зумовлюють викривлення в поведінці та 

соціалізації дитини. Зупинимося на деяких факторах, що характеризують 

ослаблення виховного потенціалу сучасної родини. Ці фактори, головним 

чином, похідні від пануючої культури і є прямим її наслідком. Одним з 

основних впливів сучасної глобалізованої, гедоністичної культури на 

функціонування сім’ї можна вважати зміну ставлення молоді до шлюбу та 

сім’ї, до народження і виховання дітей. Плюралізація форм шлюбних 

об’єднань, власна свобода сприймаються багатьма як усунення будь-яких 

обмежень і відповідальності. Це настільки змінює внутрішній світ сім'ї, що 

сім’я в деяких випадках перестає, по суті, бути належним виховним 

середовищем для підростаючого покоління.  
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Сімейне виховання стає неефективним: по-перше, через пануючу 

однодітність. Для повноцінного розвитку дитини дуже важливе спілкування з 

іншими дітьми. Діти взаємно тяжіють один до одного. Однодітні сім’ї 

звужують сімейне спілкування, позбавляють дитину можливості набути 

необхідного соціально-психологічного досвіду. Відповіді експертів яскраво 

свідчать, що багатодітність, у принципі, не виступає ключовим фактором 

соціального неблагополуччя. По-друге, з одного боку - гіперболізацією 

значення та становища дитини в родині, з іншого – повне ігнорування інтересів 

дитини. Знову ж таки, результати опитування експертів засвідчують, що 

асоціальна поведінка дітей та їх конфлікти з батьками посідають першу 

п‘ятірку серед причин потрапляння дітей до Центрів. У деяких сучасних сім’ях 

дитина, переважно одна, стає центром, віссю, навколо якої обертається все 

життя батьків та інших членів родини. З дитинства примхи дитини 

задовольняються, бажання виконуються. Окрім того, що в дитини може 

сформуватися викривлене самосприйняття, при надмірній дбайливості і 

ніжності батьків до дитини атмосфера сім’ї стає для дитини замкнутою і 

«задушливою», тому такі діти прагнуть на волю. Розвивається конфлікт у 

взаєминах між батьками та дитиною. Частина дітей із таких родин у пошуках 

усе нових і нових враженнь опиняється на вулиці або вчиняє протизаконні, 

асоціальні вчинки. 

Наступною за значущістю причиною, через яку діти потрапляють до 

центрів соціально-психологічної реабілітації, є алко-, наркозалежність одного, а 

то й обох, батьків. Ситуація щодо вживання алкоголю у 2012 році 

характеризується як вкрай загрозлива. За статистикою ВООЗ, у 2012 році 

Україна посідала п'яте місце у світі за споживанням алкоголю. За словами 

голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я Тетяни Бахтєєвої, 

сьогодні від алкоголю залежать 1,2 - 1,5 млн українців. Основна частина з них –  

це молоді люди (обох статей). Тобто це або молоді батьки, або потенційні 
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батьки, які мають дітей чи ж планують їх народити. Варто зазначити, що за 

даними Державної служби статистики України8, у 2012 році витрати на 

алкогольні напої та тютюнові вироби в середньому за місяць у розрахунку на 

одне домогосподарство дорівнювали 3,5 % від сукупних витрат (для 

порівняння: у 1999 році такі витрати дорівнювали 2,9 %). При цьому у 2012 

році витрати на різні товари та послуги становили 2,6 %, на охорону здоров‘я – 

3,4 %. Алкоголізація населення є однією з провідних причин потрапляння дітей 

до центрів соціально-психологічної реабілітації з біологічних родин. 

Наступними за значущістю групами причин, через які діти з власних 

родин потрапляють до Центрів, є відсутність власного комфортного житла для 

родини та проблема безробіття батьків. У 2012 р. 693 тис. родин, або 67,9 % від 

загальної кількості черговиків, чекали поліпшення своїх житлових умов 10 

років і більше9. Для порівняння: у 1990 р. таких сімей було лише 285 тис., або 

11 % від загальної кількості. Варто мати на увазі, що наведені цифри не 

відображають реальної ситуації із забезпечення житлом, оскільки більша 

частина населення не перебуває на квартирному обліку. Відсутність житла 

виступає одним із пускових механізмів сімейного неблагополуччя. Адже 

висока скупченість людей на незначній житловій площі провокує виникнення 

різного роду конфліктів та непорозумінь, іноді спричиняє агресивну поведінку 

тощо. Результати опитування експертів доводять (див. рис.1.2.1), що агресивна 

поведінка або насильство – це теж один із провідних факторів, що зумовлюють 

потрапляння дітей із родини до Центрів.  Сім‘ї з дітьми мають низькі 

матеріальні можливості для вирішення питання з власним житлом. Загалом, 

існуючі умови проживання українських сімей можна вважати незадовільними 

як через низький рівень забезпечення житловою площею (особливо це 

стосується сімей із дітьми), так і через низький рівень комфортності житла, 

                                                            

8 Джерело: Державна служба статистики України 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/gdvdg_rik/dvdg_u/strukt2006_u.htm 
9 Державна служба статистики України «Соціально-економічний розвиток України за січень-вересень 2013 

року» http://www.ukrstat.gov.ua/,  дата останньої модифікації: 29/03/2013 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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особливо в сільській місцевості. Ця причина може бути усунена лише за 

наявності цілеспрямованої й ефективної державної політики забезпечення 

молодих сімей власним житлом.  

До основних причин потрапляння дітей з родин до центрів соціально-

психологічної реабілітації необхідно віднести бідність родини та безробіття 

одного з батьків. За даними Державної служби статистики України, у 2012 році 

рівень безробіття населення10 за методологією МОП становив 7,5 %. Хоча 

рівень безробіття проти 2011 року дещо знизився (2011 р. – 7,9 %), він усе ж 

таки залишається доволі високим і суттєво впливає на функціонування родин із 

дітьми. Результати11 всеукраїнського опитування громадської думки свідчить, 

що нестача коштів (передусім внаслідок безробіття) для більшості респондентів 

(41 %) спричиняє конфлікти в їх родині. Через що дитина з такої родини має 

ризик опинитися в складних життєвих обставинах і потрапити до Центру. За 

результатами дослідження «Діти в складних життєвих ситуаціях»,  безробіття 

одного чи обох батьків посідає п‘яте місце серед причин, через які сім’ї 

опиняються в складних життєвих обставинах.  

Узагальнюючи практику роботи центрів соціальних служб, є можливість 

виокремити основні причини, за яких діти з прийомних і опікунських сімей, а 

також із дитячих будинків сімейного типу потрапляють до центрів соціально-

психологічної реабілітації. Слід зазначити, що причини неблагополуччя 

суттєво відрізняються від тих причин, які мають місце в біологічних родинах. 

Адже до такого типу родин потрапляють діти, які вже пережили певний стрес. 

Їх психіка вже вражена, тому для їхньої нормалізації необхідно чимало 

професіоналізму, терпіння та досвіду. Якщо з біологічних родин основна маса 

дітей потрапляє до Центрів через безвідповідальне батьківство та алкоголізм, 

                                                            

10 За даними Державної служби статистики України http://www.ukrstat.gov.ua/,  дата останньої модифікації: 

29/03/2013 
11 «Життєві цінності, пріоритети та проблеми українців», проведеного у вересні 2011 року компанією GFK 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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то з опікунських і прийомних родин основна маса дітей потрапляє до Центрів 

через асоціальну поведінку дітей та конфлікти в системі «дитина-прийомні 

батьки» (відповідно, див. рис.1.2.2., рис.1.2.3.).  

Переживаючи ситуацію втрати біологічної родини, ці діти можуть 

відчувати невизнання цінності своєї особистості, ставати відчуженими. 

Наслідками таких відносин часто стає формування в дитини різноманітних 

комплексів, що ускладнює її відносини з однолітками, іншими людьми, 

призводить до порушення суспільних норм, здійснення правопорушень, у 

крайньому випадку – до соціально руйнівних девіацій поведінки. Як ми і 

бачимо, перше місце серед причин посідають «Асоціальна поведінка дитини» 

та «Конфлікти дитини з прийомними батьками/опікунами/батьками-

вихователями». Пережитий дитиною негативний особистісний і соціальний 

досвід формує в дитини впевненістіь у тому, що чужа людина не буде 

ставитися до неї краще, ніж батьки, а то й завдасть більших прикрощів. Така 

впевненість спричинює продукування відповідних дій і ставлень до „інших”, 

репрезентуючи зневагу до моральних і соціальних цінностей, утруднюючи 

реалізацію міжособистісних відносин. У таких дітей часто виникають 

конфлікти з учителями, однокласниками, батьками-вихователями, опікунами. 
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Рис. 1.2.2.За результатами відповіді експертів на запитання: « Вкажіть, будь ласка, основні причини, через які дитина 

потрапляє у ваш заклад із опікунської сім’ї  (Напишіть основні п’ять)» 
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Вони перебувають у стані постійного психологічного дискомфорту, який 

викликає тривожність, хвилювання, неприємні відчуття. У прагненні позбутися 

цього стану такі діти вдаються до різних емоційно-поведінкових реакцій – від 

компенсації до аутизму. У першому випадку дитина компенсує свої недоліки 

шляхом здійснення поганих вчинків, негативних дій, у другому – немовби 

відмежовується від зовнішнього світу, стає некерованою, неадекватною. Як 

наслідок, діти можуть потрапити до центрів соціально-психологічної 

реабілітації. 

На жаль, кількість сімей, які опиняються у складних життєвих 

обставинах, рік від року суттєво не зменшується. Так, протягом 2012 року 

кількість сімей із дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, 

виявлених суб‘єктами соціальної роботи (у т.ч. виявлених центрами та які 

звернулися самостійно), дорівнювала 195 991 особа, кількість дітей у цих 

сім‘ях складала 395 979 осіб.  

Як уже зазначалося, складні стосунки в сім‘ї у переважній більшості 

випадків детерміновані затяжними малоефективними економічними 

перетвореннями та економічною кризою, що призвело до багаторічного 

прогресуючого погіршення матеріального становища населення. Названі 

експертами причини яскраво ілюструють, як це позначилося на дітях і на 

процесі їх виховання. З одного боку, матеріальні проблеми породжують 

напруженість у сімейних стосунках, обмежують витрати на виховання і 

навчання дітей, з іншого – провокують батьків на пошук додаткового заробітку, 

що призводить до фізичного й психологічного перевантаження і зменшує 

резерв вільного часу, необхідного для занять з дітьми.  

Разом із тим уже підкреслювалося, що не працює система підготовки 

молоді до життя в подружжі та виховання дітей. Тому часто рідні батьки не 

здатні ефективно виконати свої батьківські обов‘язки. Наслідком відсутності 
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або нерозвиненості батьківських обов’язків є безвідповідальне батьківство, що 

продукує не лише напруження в системі «батьки-діти», але й ухиляння від 

виконання батьківських обов‘язків, соціальне сирітство, дитячу бездоглядність 

та безпритульність, інвалідність, підліткову злочинність тощо.  

Як зазначалося вище, одним з інструментів попередження потрапляння 

дітей до центрів соціально-психологіної реабілітації є формування і 

впровадження ідеології відповідального батьківства серед дітей, молоді та 

подружніх пар. Потреба у проведенні профілактики сімейного неблагополуччя, 

формування усвідомленого і відповідального батьківства вимагає запровадження 

системної просвітньої і консультативної роботи серед молоді щодо формування 

сім’ї, виховання дітей, батьківської відповідальності. Саме цей напрям 

соціальної роботи має стати одним із пріоритетних у державній сімейній 

політиці й роботі центрів соціально-психологічної реабілітації. 

 

1.3. Вплив обставин попереднього життя на розвиток і поведінку 

дитини: проблеми та потреби вихованців  

Діти, які позбавлені батьківської любові та батьківської уваги, досить 

часто потрапляють у ризиковані ситуації; мають асоціальну поведінку, 

проблеми у стосунках із дорослими та однолітками; ведуть сумнівний спосіб 

життя, втікають із дому, багато часу перебувають на вулиці без догляду та 

підтримки; часто хворіють і пропускають заняття в навчальних закладах.  

Наприклад, учасники дослідження «Діти у складних життєвих 

обставинах» – фахівці із соціальної роботи центрів соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, які проводять соціальний супровід сімей, що перебувають у 

складних життєвих обставинах, зазначають про часті проблеми дітей із 

відвідуванням школи та позашкільних закладів, часті проблемні стосунки з 
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однокласниками та значну схильність до агресивної поведінки й провокування 

конфліктів.  

Загалом переважна більшість опитаних вказали на незадовільний 

батьківський догляд або занедбаність та проблеми з навчанням, що в цілому 

складає серйозні перешкоди на шляху їхньої соціалізації та успішного 

соціального становлення в майбутньому. Серед дітей значна частина не 

отримує необхідного батьківського догляду, що провокує незадовільну 

поведінку та байдуже ставлення до своїх обов’язків у напрямку здобуття освіти 

чи  особистісного розвитку (див. рис. 1.3.1): 

 

Рис. 1.3.1. Проблеми, з якими найчастіше стикаються діти, які 

опинилися у складних життєвих обставинах,  

опитано фахівців соціальної роботи ЦСССДМ, (95 осіб) 
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Саме такі діти найчастіше потрапляють у центри соціально-психологічної 

реабілітації, які працюють при службах у справах дітей. На думку спеціалістів, 

які працюють у цих центрах12, існують певні показники відхилень поведінки та 

рівня розвитку дітей, які потрапляють до них у зв’язку зі складними життєвими 

обставинами. Серед найбільш поширених негативних проявів більше половини 

опитаних вказали на агресивність та жорстокість, ще половина – на соціально-

педагогічну занедбаність та асоціальні прояви поведінки.  

До переліку інших негативних проявів слід додати високий рівень 

конфліктності, емоційну нестійкість, спотворену систему цінностей, низький 

рівень моральних, духовних та сімейних цінностей. Частина дітей відстає у 

психічному та інтелектуальному розвитку, має порушені мовні функції, 

проблеми з навичками в самообслуговуванні та схильна до бродяжництва (див. 

розділ 2): 

Необхідно зазначити, що діти у складних життєвих обставинах часто 

хворіють, тому існує постійний ризик ослаблення здоров’я або його значної 

втрати. На думку усіх спеціалістів центрів соціально-психологічної 

реабілітації, які взяли участь в опитуванні, практично всі діти мають проблеми 

зі шлунком, серцево-судинними захворюваннями, інфекційними хворобами 

тощо (див. рис. 1.3.2): 

                                                            

12 Визначалося у рамках дослідження «Діти у складних життєвих обставинах», яке проводилося Державним 

інститутом сімейної та молодіжної політики 6–14 листопада 2013 р. Було опитано 25 спеціалістів ЦСПР 
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Рис. 1.3.2. Види захворювань у дітей, які перебувають у центрах 

соціально-психологічної реабілітації, (осіб) 

опитано спеціалістів ЦСПР, (25 осіб) 

 

Серед найбільш поширених захворювань переважна більшість опитаних 

вказала на гострі респіраторні захворювання; захворювання органів дихання, 

педикульоз. Ще третина вказує на психічні захворювання та розлади поведінки; 

туберкульоз та захворювання органів зору.  

Опитані спеціалісти зазначають, що час від часу направляють дітей на 

лікування до медичних закладів, оскільки вони мають складні медичні діагнози 
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своїх захворювань. Ще третина опитаних стверджує, що вони постійно 

влаштовують своїх вихованців на лікування, і жоден з опитаних не зазначив, 

що такої необхідності у них не було жодного разу. 

Окрім того, спеціалісти центрів стверджують, що багато дітей із числа їх 

вихованців потребують особливого підходу, оскільки пережили насилля чи 

жорстоке ставлення у своїй сім’ї. Серед найбільш поширених проблем більше 

половини опитаних (16 осіб) зазначили про проблеми погіршення психічного 

здоров’я внаслідок психічної травми, психологічної напруги, підвищеного 

рівня тривожності, постійного страху та пригнічення. Третина спеціалістів (7 

осіб) вказала, що має місце дитяча безпорадність, депресія, замкненість або 

емоційна збудженість чи зухвала, ексцентрична поведінка. Практично всі 

опитані (21 особа) заявили, що в більшості випадків саме через недовіру до 

дорослих, розчарування та страх діти обирають як вихід із критичної ситуації 

втечу з дому на вулицю.  

Коли ж дитина опиняється на вулиці, то більшість опитаних (17 осіб) 

зазначає, що вже через півроку вона практично випадає із соціуму, втрачає 

необхідні комунікативні та соціальні навички проживання в колективі. На їх 

думку, для дітей вулиці характерна психічна деривація, соціальна дезадаптація, 

порушення емоційної сфери (агресивність, тривожність, імпульсивність, 

емоційна нестійкість), підвищений рівень фрустрації, агресивна сексуальна 

поведінка, негативізм, конформізм, складнощі соціалізації, конфліктність, 

безпорадність, депресія, наявність акцентуацій, негативне самоствердження. 

Має місце байдуже і навіть безвідповідальне ставлення до свого здоров’я, 

низький рівень самооцінки, високий рівень тривоги, агресивності, недовіри, 

підозри. 
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Спеціалісти центрів також відповіли на запитання, якими є особливості 

психологічного стану дітей, вихованців інтернатних закладів13. Переважна 

більшість (15 осіб) вказали на стреси, які призводять до суттєвих змін 

психологічного стану. На їх думку, найбільше це стосується психічної 

деривації, ускладненої соціальної адаптації, порушень емоційної сфери 

(агресивність, тривожність, імпульсивність), складнощів соціалізації, 

збільшення рівня конфліктності, безпорадності, депресії, конформізму, 

порушень механізму прихильності до спілкування та дружніх стосунків.  

Учасники дослідження із числа фахівців соціальної роботи14 виділили 

основні індикатори складних життєвих обставин, які найчастіше негативно 

впливають на здоров’я та розвиток дітей. Серед основних – асоціальна 

поведінка, алкоголізм або вживання наркотичних речовин; агресія та 

насильство з боку батьків; незадовільні соціально-побутові умови проживання 

сім’ї; порушення законних прав та інтересів дітей і відсутність навичок догляду 

за дітьми тощо (див. рис. 1.3.3).  

Іншим важливим питанням, яке задавалося фахівцям із соціальної роботи, 

було визначення найбільш важливих потреб дітей, які опинилися у складаних 

життєвих обставинах (див. рис. 1.3.4). 

На їх думку, найважливіше це: налагодження взаємовідносин із батьками, 

емоційна підтримка, турбота, любов, створення безпечного домашнього 

середовища (про це заявили практично 100% опитаних). Більше половини 

опитаних вказали на необхідність покращення матеріального та соціально-

побутового забезпечення сімей і дітей, які опинилися  в складних життєвих 

обставинах, своєчасного оздоровлення, якісного медичного догляду й 

                                                            

13 Визначалося в рамках дослідження «Діти у складних життєвих обставинах», яке проводилося Державним 

інститутом сімейної та молодіжної політики 6–14 листопада 2013 р. Було опитано 24 спеціалісти ЦСПР 
14 Визначалося у рамках дослідження «Діти у складних життєвих обставинах», яке проводилося Державним 

інститутом сімейної та молодіжної політики 6–14 листопада 2013 р. Було опитано 93 фахівці із соціальної 

роботи. 
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підтримки здоров’я дітей; створення належних умов для навчання та 

підвищення інтелектуального рівня і гармонійного розвитку дітей. 

 

Рис. 1.3.3. Основні індикатори складних життєвих обставин, які 

найчастіше негативно впливають на здоров’я та розвиток дітей, осіб 

 

Тобто, діти, які проживають у сім’ях, що опинилися у складаних 

життєвих обставинах, мають здебільшого соціогенні та психогенні потреби 

види базових потреб дитини.  До базових потреб дитини відносять біогенні 

(повноцінне харчування, достатній і спокійний сон, відпочинок, розвиток 

моторики, фізична активність тощо. Задоволення цих умов забезпечує фізичне 

здоров’я дитини), психогенні (емоційно-ціннісний розвиток дитини,  

інтелектуальний та  естетичний (тобто освіта) і самоусвідомлення) та 

соціогенні потреби (сімейне благополуччя, любов батьків, спілкування, 

співпраця, дружба і кохання, самоствердження).  
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Фахівці зазначають, що для гармонійного розвитку дитини необхідно 

формувати саме соціогенні та психогенні потреби вищого прядку, оскільки з 

віком саме вони будуть визначати поведінку дитини15. 

 

Рис. 1.3.4. Найбільш важливі потреби дітей, які опинилися у 

складаних життєвих обставинах, осіб 

                                                            

15 Комплексна допомога бездоглядним та безпритульним дітям: Метод. посіб./ Авт.: Безпалько О.В., 

Гурковська Л.П., Журавель Т.В., та ін./ За ред. Звєрєвої І.Д., Петрочко Ж.В. – К.: Видавничий дім «Калита», 

2010. –  С. 71.   
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Загалом проведений аналіз свідчить, що діти, які проживають у сім’ях, 

що опинилися у складних життєвих обставинах, мають, у першу чергу 

соціогенні потреби, часто ці діти мають стійке порушення психоемоційної 

сфери, відхилення в соціальній поведінці.   
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РОЗДІЛ ІІ. ДІАГНОСТИКА ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ, ПОВЕДІНКИ І РІВНЯ 

РОЗВИТКУ ДИТИНИ, ЯКА ПОТРАПИЛА У ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

РЕАБІЛІТАЦІЇ  

 

Як уже зазначалось, діти, вилучені з родин (у зв’язку з тим, що перебування в родині загрожує їх 

життю), направляються до центрів соціально-психологічної реабілітації або до притулків для дітей. У 

цих закладах соціального захисту дітей їм надається комплексна соціально-педагогічна та соціально-

психологічна допомога. Надання допомоги здійснюється за результатами діагностики 

психологічного стану, поведінки і рівня розвитку  дитини, сімейного оточення, діагностики 

фізичного здоров’я тошо. 

Першочерговим завдання психолога, педагогів щодо реабілітації дітей у центрі соціально-

психолоігчної реабілітації є : 

- глибоке вивчення феномена дезорганізації, дезадаптації дитини (почуття тривоги, страху, 

соціальної пасивності тощо); 

- вивчення питань соціальної, психологічної, світоглядної адаптації дитини в суспільному 

середовищі, психологічних та педагогічних чинників, що стимулюють чи гальмують цей процес; 

- корекція деформації самосвідомості; допомога в зайнятті значущої соціальної позиції й 

усвідомлення свого „Я”, подолання інфантилізму, егоїзму, духовної спустошеності; 

- організація навколо дитини реабілітаційного простору, створення особливої оптимістичної, 

позитивної, емоційно насиченої атмосфери міжособистісного спілкування; 

- допомога дитині оволодіти мистецтвом самореабілітації – механізмом і здатністю до 

самодопомоги в якомога продуктивнішому подолананні кризових ситуацій, виході зі скрутного 

становища, поверненню на  тимчасово втрачену траєкторію життєвого шляху; 

- сприяння становленню дитини як суб’єкта життя, який володіє мистецтвом пізнання самого 

себе, компетентністю, життєздатністю; 

- відновлення здоров’я хворої дитини засобом зміни її особистості, зрушеннями в емоційній 

сфері (подоланням наслідків переживань, небажаних настанов, невпевненості у своїх силах); 

- комплексна реабілітація дітей з психосоматичними захворюваннями; 

- захист дітей від усіх форм фізичного та психологічного насильства; 

- допомога кожній дитині у визначенні індивідуальної траєкторії розвитку з урахуванням її 

психофізичних особливостей, стану фізичного, психічного, морального здоров’я; 

- визначення в навчально-реабілітаційному процесі системи заходів, що забезпечують фізичну, 

психологічну й соціальну безпеку і формування власного способу захисту. 
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2.1. Методи діагностики психологічного стану дитини 

Під психічним станом розуміють тимчасовий функціональний рівень психіки, який відображає 

взаємодію впливу внутрішнього середовища організму або зовнішніх чинників та визначає 

спрямованість перебігу психічних процесів у цей момент і вияв психічних властивостей людини.16 Це 

сукупність ознак психічної діяльності людини, які характеризують її стан у певний момент. 

Психічний стан відображає тривалі статичні душевні переживання людини. 

Як засвідчив аналіз результатів відповідей експертів  під час проведення дослідження «Діти у 

складних життєвих обставинах», основними показниками психологічного стану дітей, які 

потрапляють до центрів соціально-психологічної реабілітації,  є високий рівень тривожності, страху 

та підвищений рівень захисної агресії (табл. 2.1.1.) 

 

Таблиця 2.1.1 

 

РОЗПОДІЛ ВІДПОВІЕЙ НА ЗАПИТАННЯ: «ВКАЖІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, ОСНОВНІ 

ПОКАЗНИКИ ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ ДІТЕЙ, ЯКІ ПОТРАПЛЯЮТЬ ДО 

ВАШОГО ЗАКЛАДУ? (Напишіть основні п’ять)» 

 

№ з/п Показники Кількість 

1.  Високий рівень тривожності, страху 25 

2.  Підвищений рівень захисної агресії 21 

3.  Емоціональна нестабільність 14 

4.  Замкнутість 7 

5.  Депресія, апатія 7 

6.  Занижена самооцінка 6 

7.  Невпевненість у собі, сором’язливість 5 

8.  Соціальна дезадаптація 5 

9.  Невміння пристосовуватися до навколишнього середовища 4 

10.  Недостатній розвиток емоційно-вольової сфери 4 

11.  Порушення пізнавальних процесів 3 

12.  Психологічні травми 3 

                                                            

16 М.Й.Варій. Психологія. Навч. посіб.[для студ. вищ. навч. закладів] / М.Й.Варій – 2 вид. – К.: Центр учбової 

літератури, 2009 р. – 288с.]. 
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№ з/п Показники Кількість 

13.  Деформація стосунків з батьками 3 

14.  Проблеми, пов’язані з перехідним віковим періодом 3 

15.  Знижений темп психічної діяльності 2 

16.  Конфліктність 2 

17.  Гіперактивний стан 2 

18.  Рання сексуальна активність 2 

19.  Схильність до асоціальної поведінки 2 

20.  Залежність 1 

21.  Задовільний психічний стан 1 

 

Для оцінки психологічного стану дитини спеціалісти Центрів соціально-психологічної реабілітації 

використовують різні методики (табл. 2.1.2.).  

Найбільш поширеними у практиці фахівців Центрів соціально-психологічної реабілітації для 

діагностики психологічного стану вихованців є проективні методики. Про них також зазначали 

психологи 14 центрів соціально-психологічної реабілітації в наданих інформаційних матеріалах.  

Проективні методики чутливі до великого числа різних особистісних і емоційних особливостей, як-

от:  

 рівень психомоторного тонусу, підвищена або знижена активність, 

астенія;  

 

Таблиця 2.1.2.  

Розподіл відповідей експертів на запитання: «Які методики використовуються для 

діагностування психологічного стану дитини? (Напишіть)» 

№ 

з/п 

Методики Кількість 

1.  Проективні методики: «Автопортрет», «Неіснуюча тварина», 

«Моя сім’я», «Красивий малюнок»,  «Будинок. Дерево. 

Людина» 

17 

2.  Методика «Шкала самооцінки рівня  тривожності 

Ч.Спілбергера» 

16 

3.  Методика «Восьмикольоровий тест Люшера» 14 
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4.  Дитячий тест тривожності Р.Теммл, М.Дорки, В.Амен 9 

5.  Метод незакінчених речень Сакса, Леві 8 

6.  ДАТ «Серія розповідей «Дитячий світ» В.В.Доброва 6 

7.  Опитувальник САН 4 

8.  Тест тривожності Філіпса 4 

9.  Методика самооцінки психічних станів Г.Айзенка 4 

10.  Шкала депресії, адаптована Т.І.Балашовою 2 

11.  Методика вивчення соціальної адаптації «Дерево» 2 

12.  Методика діагностики соціально-психологічної адаптації 

К.Роджерса, Р.Даймонда 

2 

13.  Опитувальник суїцидального ризику Т.Н.Розуваєвої 1 

14.  Методика експрес-діагностики неврозу К.Хека, Х.Хесса 1 

 

 недостатність самоконтролю і планування дій, імпульсивність;  

 підвищена емоційна лабільність або, навпаки, ригідність;  

 тривожність (як особистісна риса) і тривога (як стан на  момент 

обстеження);  

 наявність страхів;  

 депресивні тенденції;  

 агресивність (з можливістю диференціювати такі її форми, як фізична і 

вербальна агресія, захисна агресія, невротична агресія);  

 екстравертність або, навпаки, інтровертність;  

 демонстративність;  

 незадоволеність потреби в спілкуванні, уникнення спілкування;  

 негативізм, антисоціальні тенденції;  

 ставлення до сімейної сфері в цілому та до окремих членів родини; 

 оцінити рівень загального розумового  розвитку. 

Малюнок та його подальша інтерпретація стали широко розповсюдженими, бо вони прості в 

застосування, цікаві для виконання вихованцями, мають тестову інтерпретацію, носять 

терапевтичний ефект, базуються на проективному підході, що забезпечує захищеність автора 
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малюнка і т.д. Для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку проективні графічні методики 

взагалі є основними. 

Важливим моментом у застосуванні малюнкових методик діагностики стану дитини, якщо 

порівнювати з використанням стандартизованих графічних методик, є те, що вихованці беруть участь 

в інтерпретації результатів своєї роботи. Психоаналітичне тлумачення символів забезпечує пізнання 

глибинних феноменів психіки, завдяки тому, що в процесі малювання контроль, цензор свідомості 

слабшає, що дозволяє тією чи іншою мірою розкритися несвідомому. 

Також серед найчастіше використовуваних методик є «Шкала самооцінки рівня  тривожності Ч. 

Спілбергера». Вона є інформативним способом самооцінки рівня тривожності на цей момент 

(реактивна тривожність як стан) і особистій тривожності (як стійка характеристика людини). 

Існує ще одна методика для діагностики тривожності вихованців як психологічного стану, це – 

дитячий тест тривожності Р.Теммл, М.Дорки, В.Амен. За його допомогою можна визначити індекс 

тривожності.  

Методику, яку рідше використовують спеціалісти Центрів  для діагностики рівня тривожності (вона 

зазначена у 4 з 14 інформаційних матеріалів), є тест тривожності Філіпса. Вона призначена для 

вивчення рівня і характеру тривожності, пов'язаної зі школою, у дітей молодшого і середнього 

шкільного віку. За допомогою цієї методики визначається 8 факторів тривожності: загальна 

тривожність у школі; переживання соціального стресу; фрустрація потреби в досягненні успіху; 

страх самовираження; страх ситуації перевірки знань; страх невідповідності очікуванням оточуючих; 

низька фізіологічна опірність стресу; проблеми і страхи у відносинах з учителями. 

Тривожність характеризує стійку схильність сприймати численні ситуації як загрозливі, реагувати на 

такі ситуації станом тривоги. Реактивна тривожність характеризується напругою, занепокоєнням, 

нервозністю. Дуже висока реактивна тривожність викликає порушення уваги, іноді порушення 

тонкої координації. Надто висока особова тривожність прямо корелює з наявністю невротичного 

конфлікту, з емоційними і невротичними зривами і психосоматичними захворюваннями. Але 

тривожність не була спочатку негативною рисою. Певний рівень тривожності – природна й 

обов'язкова особливість активної особи. 

Причинами виникнення тривоги завжди стає внутрішній конфлікт, суперечливість прагнень дитини, 

коли одне її бажання суперечить іншому, одна потреба заважає іншій. Суперечливий внутрішній стан 

дитини може бути викликаний: суперечливими вимогами до нього, які виходять із різних джерел 

(або навіть із одного джерела: буває, що батьки суперечать самі собі, то дозволяючи, то грубо 

забороняючи одне й те саме); неадекватними вимогами, невідповідними можливостями і 

прагненнями дитини; негативними вимогами, які ставлять дитину в залежне, часто принизливе 

положення. У всіх трьох випадках виникає почуття "втрати опори"; втрати міцних орієнтирів у житті, 

невпевненість у навколишньому світі. В основі внутрішнього конфлікту дитини може лежати 

зовнішній конфлікт — між батьками, між родиною й школою, між однолітками й дорослими. 

Широко використовуваним серед практиків є  «Восьмикольоровий тест Люшера». Особистісну 

кольорову шкалу можна розглядати як вираження індивідуальності. 

Метод незакінчених речень Сакса та Леві традиційно використовується в психодіагностиці для 

вивчення суб'єктивних переживань, очікувань, патологічних станів особистості, а також проблем 

міжособистісного сприйняття і взаємодії. 
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Опитувальник САН та методика самооцінки психічних станів Г.Айзенка в діагностиці 

психологічного стану дітей Центрів не можна назвати поширеною. ЇЇ використання відзначили у 4 і 

14 матеріалів.  

Опитувальник САН призначений для оперативної оцінки самопочуття, активності та настрою, які 

являються основними складовими функціонального психоемоційного стану. Методика самооцінки 

психічних станів Г.Айзенка призначена для визначення чотирьох блоків психічних станів: 

тривожності, фрустрації, агресивності та ригідності. Ці стани –  важливі елементи щодо визначення 

загальних адаптативних можливостей людини. 

Найрідше використовується в діагностиці психологічного стану вихованців Центрів шкала депресії, 

адаптована Т.І.Балашовою, методика вивчення соціальної адаптації «Дерево», методика діагностики 

соціально-психологічної адаптації К.Роджерса, Р.Даймонда, запитальник суїцидального ризику 

Т.Н.Розуваєвої та методика експрес-діагностики неврозу К.Хека, Х.Хесса. 

Методика діагностики соціально-психологічної адаптації К.Роджерса, Р.Даймонда  спрямована на 

вивчення рівня сформованості соціально-психологічної адаптації особистості.  

Запитальник суїцидального ризику Т.Н.Розуваєвої дає можливість провести експрес-діагностику 

суїцидального ризику, виявлення рівня сформованості суїцидальних намірів з метою попередження 

спроб самогубства.   

Крім вищеперерахованих методик у науково-методичній  літературі для діагностики пихологічного 

стану дітей використовуються такі методи, як  спостереження, бесіди, аналіз реакцій на різні впливи 

тощо. 

Проведення бесіди з дітьми з метою діагностики  психічного стану має свої особливості. Вона має 

бути спланована наперед і мати свою схему, що дасть можливість отримати всю необхідну 

інформацію про дитину, її стан тощо. Використовуючи бесіду для діагностики психічного стану 

дітей, краще використовувати непрямі запитання, бо маленькі діти ще не можуть давати 

угазальнюючих оцінок, а старші діти та підлітки можуть свідомо перекручувати інформацію, давати 

ті відповіді, які будуть соціально схвалюваними. Наприклад, замість того, щоб запитати: "У вас 

дружна сім'я?", краще з'ясувати, як у сім'ї заведено проводити вільний час, як розподіляються 

домашні обов'язки і т. д. Або замість того, щоб запитати: "Чому ти пропускаєш уроки?", краще 

повести мову про те, що деякі діти прогулюють уроки, а тоді поставити запитання: "Як ти думаєш, 

чому?". 

У бесіді з підлітком краще виступати в ролі співрозмовника, сприймати його з повагою, і для них 

важливо із самого початку окреслити мету бесіди.  

Якщо з реакції дитини видно, що тема для неї болюча, що вона не хоче розповідати, краще перейти 

до розмови про інше, а потім пізніше повернутися до обговорюваної теми. 

При важкому встановленні контакту з дитиною під час бесіди варто зацікавити її чимось іншим – 

малюнком, іграшкою, завданням тощо і таким чином зняти напругу, страх, тривожність дитини. 

Бесіда має бути обов’язково логічно завершеною і мати зворотний зв’язок: хай дитина відповість, що 

їй сподобалось, що ні, що було цікавим і т.д17. Однією із форм бесід є інтерв'ювання — це живе 

                                                            

17 А.І.Мартинюк. Патопсихологія: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008 р. – 208 с. 
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невимушене спілкування з дитиною, результатом якого є цілісна картина стану її психіки, історія 

розвитку, життя, де виявляються дані про умови, спосіб життя дитини. Цей метод потребує 

ретельного розпитування дитини та її родичів, найближчого соціального оточення. Інтерв'ю 

належить до найвільніших форм бесіди і дає змогу розкрити особливості поведінки в усіх її виявах. 

Одним із методів отримання первинної соціально-психологічної інформації є анкетування. Це 

сукупність питань, кожне з яких логічно пов'язане із центральним завданням дослідження. 

Анкетування — процедура проведення опитування у письмовій формі за допомогою попередньо 

підготовлених бланків. Анкету самостійно заповнює респондент, а потім здійснюється її аналіз18 Ще 

одним методом діагностики психічного стану дитини є використання спостереження. Воно 

переважно використовується з іншими методами діагностики.  

Проводячи спостереження, фахівець має використовувати карти-схеми для фіксації отриманої 

інформації. Спостерігаючи за дитиною, ми можемо оцінити охайність її одягу, особливості будови 

тіла, колір обличчя (це може свідчити про стан здоров’я дитини, її емоційний стан на момент 

спостереження), особливі прикмети, особливості рухів дитини, її міміку і жести, невротичні прояви 

(тремтіння рук, знизування плечима, стереотипне гримасування, кусання нігтів або губів, постійне 

перекладання предметів, совання на стільці, розхитування тощо), мовлення дитини (якщо нечітко 

вимовляє слова, шепелявить, гугнявити, то можна робити припущення про наявність психічного 

недорозвитку; словниковий запас, точність висловлювання думки, вміння будувати складні речення – 

усе це свідчить про міру розумового розвитку та культурного рівня дитини; наявність у мові дитини 

аграматизмів, постійна зміна теми розмови, коли, не закінчивши говорити про одне, переходять до 

викладення іншого, схильність до ведення монологу – усе це може бути симптомами серйозних 

порушень у психічному розвиткові). Також потрібно звертати увагу на емоційно-вольові прояви 

дитини: як реагує на похвалу та зауваження; на міру наполегливості при виконанні завдання, темп 

роботи;  зосередженість або відволікання; як реагує на невдачу тощо.  

Діти, у яких немає порушень у розвитку психічної діяльності та відхилень у поведінці, під час 

обстеження поводяться серйозно, вони зібрані й активні, їм цікавий процес роботи, оцінка 

результатів, радіють успіху та похвалі. При невдачі засмучуються, але не втрачають самовладання, 

намагаючись подолати труднощі19.  

 

2.2. Методи діагностики поведінкових відхилень та оцінка рівня розвитку дитини  

Психічне становлення індивіда, формування особистості є біологічно і соціально зумовленим 

процесом. Розвиток насамперед характеризується якісними змінами – появою новоутворень, нових 

механізмів, процесів, структур. Розвиток – це складний інволюційно-еволюційний поступальний рух, 

у ході якого відбуваються прогресивні та регресивні інтелектуальні, особистісні, поведінкові, 

діяльнісні зміни в самій людині.  

Відхиляюча або девіантна поведінка (від лат. deviation – відхилення) – це система вчинків або окремі 

вчинки, які не відповідають моральним чи правовим нормам і вимогам суспільства. 

До внутрішніх психологічних проявів девіантної поведінки особистості відносять такі: 

                                                            

18 Конопляста С. Ю. Логопсихологія : Навч. посіб / С. Ю. Конопляста, Т. В. Сак ; за ред. д-ра пед. наук, проф. 

М. К. Шеремет. - К. : Знання, 2010. - 294 с.. 
19 А.І.Мартинюк. Патопсихологія: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008 р. – 208с. 
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   - психологічні бар'єри (неадекватна самооцінка, низький рівень механізмів саморегуляції, 

деформація моральних норм, некритичність мислення); 

   - духовні проблеми (відсутність або втрата сенсу життя, переживання внутрішньої порожнечі, 

блокування самореалізації духовного потенціалу тощо); 

   - порушення ціннісно-мотиваційної сфери – несформовані або редуковані моральні цінності 

(совість, відповідальність, чесність), переживання девіантних цінностей, ситуативно-егоцентрична 

орієнтація, фрустрованість вищих потреб, внутрішні конфлікти, малопродуктивні механізми 

психологічного захисту; 

   - емоційні проблеми – тривога, депресія, переживання негативних емоцій, алекситімія (ускладнення 

в розумінні своїх переживань і невміння сформулювати їх словами), емоційне огрубіння (втрата 

здатності визначити доцільність, доречність тих чи інших емоційних реакцій, дозувати їх), 

афективність тощо; 

   - низький рівень адаптивних можливостей; 

   - викривлення в когнітивній сфері – стереотипність, ригідність мислення, неадекватні установки, 

обмеженість знань, наявність забобонів; 

   - негативний життєвий досвід – наявність шкідливих звичок, психічних травм, досвіду насильства, 

соціальна некомпетентність тощо. 

За результатами дослідження «Діти в складних життєвих обставинах», агресивність, агресивна 

поведінка, жорстокість посідає перше місце серед показників відхилень поведінки та рівня розвитку 

дітей, які потрапляють у центри соціально-психологічної реабілітації (див. рис. 2.2.1). 

Відповідно до численних досліджень прояв дитячої агресивності одна з найбільш поширених форм 

порушення поведінки, з якими доводиться мати справу батькам і фахівцям. Агресія може 

проявлятися у фізичних та словесних формах. Розрізняють агресію зовнішню, спрямовану на когось, 

і внутрішню (аутоагресію), спрямовану на себе. Стикаючись із проявом агресії в дитини, фахівець 

має зрозуміти, які причини за нею стоять. Від цього залежатиме вибір тактики педагогічного впливу 

на дитину. 
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Рис.2.2.1. За результатами відповіді експертів на запитання: «Вкажіть, будь 

ласка, основні показники відхилень поведінки та рівня розвитку дітей, які 

потрапляють до вашого закладу (Напишіть основні п’ять)» 

 

Наступним за значущістю показником є асоціальні прояви поведінки та соціально-педагогічна 

занедбаність. Асоціальна поведінка – це поведінка, яка відхиляється від виконання морально-етичних 

норм, безпосередньо загрозлива благополуччю міжособистісних стосунків. Вона може проявлятися 

як агресивна поведінка, сексуальні девіації, (невпорядковані статеві зв'язки, проституція, 

спокушання, вуайеризм, ексгібіціонізм і ін.), залученість до азартних ігор на гроші, жебракування, 

утриманство. 

Соціально-педагогічна занедбаність – це стан особистості дитини, який проявляється у 

несформованості в неї властивостей суб'єкта діяльності, спілкування, самопізнання і виявляється у 

порушенні образу «Я». 
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Для діагностики поведінкових відхилень та рівня розвитку дітей - вихованців Центрів соціально-

психологічної реабілітації спеціалісти використовують більш широкий спектр методик, ніж для 

діагностики психологічного стану дітей (Табл. 2.2.1.) 

Таблиця 2.2.1.  

Розподіл відповідей експертів на запитання: «Які методики використовуються для 

діагностування поведінки та рівня розвитку дитини? (напишіть)» 

№ 

з/п 

Методики Кількість 

1. Методика на визначення рівня пам’яті, мислення, 

пізнавальних процесів 

8 

2. Діагностика вад особистісного розвитку (Двор) 7 

3. Методика «графічні матриці» Дж.Равена, «Складні аналогії» 6 

4. Запитальник А.Басс, А.Дарк 6 

5. Методика Г. Айзенка 6 

6. Методика акцентуації характеру, виявлення рівня тривожності 

підлітків за методикою Кондаша 

5 

7. Особистісний запитальник Р.Кеттела, МПДО,  соціометрія 4 

8. Методика «САН» 4 

9. Тест самооцінки Спілберга-Ханіна 4 

10. «Неіснуюча тварина», «Автопортрет», «Дерево», «Дім-дерево-

людина». Проективні методики:»Будинок- Дерево- Людина» 

4 

11. Методика Керна-Йерасика 3 

12. Тест Люшера 3 

13. Зпитальник Леонгарда-Шмишека 3 

14. Метод незакінчених речень Сакса, Леві 3 

15. Методика Е. Замбацявічене 2 

16. Запитальник суїцидальної поведінки Т.Н.Розуваєвої 2 

17. Методика «Руки» Вагнера 2 

18. Проективні «Кіт і риба», «Людина», «Лев і Зебра» 2 

19. Тест – запитальник самовідношення В.В.Столін 2 
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№ 

з/п 

Методики Кількість 

20. Тестові, проективні, словесні методи, арт-терапевтичні методи 2 

21. Методика Р.Жиля 2 

22. Методика Ануфрієва 2 

23. Дослідження самооцінки за Т.Дембо С. Рубінштейном 2 

24. Методика Ю. Орлова 2 

25. Тест на акцентуацію характеру 2 

26. Шкала депресії, РНП (рівень невротизації і психопатизації) 2 

27. ДОН (дитячий запитальник неврозів) 2 

28. Методика експрес-діагностики характерологічних 

особливостей особистості Т.В. Мотоліна 

2 

29. Методика Векслера (рівень інтелекту) 2 

30. Таблиці Шульте-Черьомушкіна 2 

31. Методика «Незакінчені речення» Подмазіна С.І. 1 

32. Методика А.А.Романова 1 

33. Методика «Кактус» 1 

34. Методика виявлення акцентуації характеру Леонгарда 1 

35. Методика Дж.Бук 1 

36. Методика Розенцвейга 1 

37. Вимірювання батьківських постанов і реакцій (PARY) 1 

38. Методика «СЖО» 1 

39. Методика «Числовий квадрат», «Оперативна пам'ять» 1 

40. Дитячий тест тривожності Р.Теммл, М.Дорки, В.Амен 1 

41. Шкала депресії, адаптована Т.І.Балашовою 1 

42. ДАТ «Серія розповідей «Дитячий світ» В.В.Доброва) 1 

43. Методика Лурія «Десять слів» 1 

44. Особливості міжособистісної взаємодії 1 
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№ 

з/п 

Методики Кількість 

45. ОКСТ Зворикіна 1 

46. Методики Васютського 1 

47. Методика діагностики соціально-психологічної адаптації 

К.Роджерса, Р.Даймонда 

1 

48. Методика Суслова Є. «Оцінка особливостей поведінки дітей 

6-7 років» 

1 

49. Методика С.Г Якобсона «Методика вивчення самооцінки та 

моральної поведінки дітей старшого дошкільного та 

молодшого шкільного віку» 

1 

 

У діагностичній роботі з вихованцями Центру найчастіше використовуваними є  методики на 

визначення рівня пам’яті, мислення, пізнавальних процесів, методика діагностики вад особистісного 

розвитку (ДВОР), методика «графічні матриці» Дж.Равена, «Складні аналогії», запитальник А.Басс, 

А.Дарк для діагностики поведінкових відхилень, методика Г. Айзенка, методики для діагностики  

акцентуації характеру та виявлення рівня тривожності підлітків за методикою Кондаша. 

Менш використовуваними є методика «Незакінчені речення» Подмазіна С.І., методика 

А.А.Романова, методика «Кактус», методика виявлення акцентуації характеру Леонгарда, методика 

Дж.Бук, методика Розенцвейга, вимірювання батьківських настанов і реакцій (PARY), методика 

«СЖО», методика «Числовий квадрат», «Оперативна пам'ять», дитячий тест тривожності Р.Теммл, 

М.Дорки, В.Амен, шкала депресії, адаптована Т.І.Балашовою, ДАТ «Серія розповідей «Дитячий світ» 

В.В.Добров, методика Лурія «Десять слів», ОКСТ Зворикіна, методики Васютського, методика 

діагностики соціально-психологічної адаптації К.Роджерса, Р.Даймонда, методика Суслова Є. 

«Оцінка особливостей поведінки дітей 6-7 років», методика С.Г Якобсона «Методика вивчення 

самооцінки та моральної поведінки дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку». 

Узагальнюючи практику роботи спеціалістів Центрів соціально-психологічної реабілітації, можна 

відзначито, що у своїй роботі вони часто  використовують комплексні методики, за допомогою яких 

можна здійснювати діагностику як психологічного розвитку дитини, так і діагностування поведінки 

та рівня розвитку дитини.  

На основі даних діагностики заповнюється психологічний блок індивідуального плану роботи з 

дитиною, де обов’язково фіксуються дані щодо: 

 пізнавальної сфери (відчуття, сприйняття, уявлення, уява, пам’ять, мислення, мовлення); 

емоційно-вольової сфери (почуття, переживання, емоційні реакції, довільна, мимовільна поведінка, 

самоконтроль, саморегуляція, адаптаційні можливості, рівень прихильності до батьків);  

мотиваціно-особистісна сфера (мотиваційна спрямованість, самооцінка, темперамент, характер, 

здібності); 
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поведінкова сфера (реакції на успіх та невдачу, схвалення й критику, характер міжособистісних 

стосунків з однолітками та дорослими, формування навичок самообслуговування, асоціальні прояви, 

залежності).  

На основі даних діагностики здійснюється індивідуальна і групова розвивально-корекційна робота. 
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РОЗДІЛ ІІІ. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДИТИНИ, 

ЯКА ПОТРАПИЛА У ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

РЕАБІЛІТАЦІЇ 

 

3.1. Напрями та методи соціально-психологічної реабілітації дітей  

Центри соціально-психологічної реабілітації дають змогу комплексно 

вирішувати проблеми корекційної та реабілітаційної роботи, орієнтуючи її як 

на саму дитину, що опинилась у складних життєвих обставинах, так і на 

середовище, у якому вона перебуває, насамперед –  на її рідну сім’ю.  

Національне законодавство містить визначення та наповнення терміна 

«соціально-психологічна реабілітація». Постановою Кабінету Міністрів 

України  «Про затвердження Типового положення про центр соціально-

психологічної реабілітації дітей» (від 28 січня 2004 р. № 87) визначено: 

«Соціальна, психологічна, педагогічна реабілітація передбачає здійснення 

заходів виховного характеру, спрямованих на корекцію навчання, емоційного 

стану дитини, формування особистісних якостей, які сприятимуть інтеграції 

дитини в суспільство, оволодінню нею уміннями та навичками 

самообслуговування, правилами поведінки та спілкування з оточуючими». 

Фахівці зазначають, що «реабілітація передбачає комплексну, 

багаторівневу, поетапну й динамічну систему взаємопов’язаних дій, 

спрямовану на відновлення дитини в правах, статусі, здоров’ї, дієздатності у 

власних очах і в очах оточуючих. Вона включає аспекти профілактики і 

корекції відхилень у її розвитку». Виділяють психолого-педагоігчну 

реабілітацію (реабілітація внутрішнього простору дитини) та соціально-
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психологічну реабілітацію (реабілітація зовнішнього простору дитини), які 

взаємопов’язані між собою20.   

Розрізняють декілька видів реабілітації: фізичну, медичну, психологічну, 

освітню та соціальну. Підкреслимо, що в центрах соціально-психологічної 

допомоги здійснюється, як правило, соціальна і психологічна реабілітація, її 

основна мета визначається потребами та соціальною ситуацією кожної дитини, 

а саме: 

- поверненням у родину, до баткьів; 

-  влаштування до сімейних форм виховання; 

- підготовка дитини до самостійного життя (за умови досягнення 

відповідного віку та неможливості повернення до батьків, або 

влаштування до сімейних форм виховання) 

Результати експертного опитування «Діти у складних життєвих 

обставинах» засвідчують, що в роботі центрів щодо соціально-психологічної 

реабілітації використовується широкий спектр методів соціально-психологічної 

реабілітації, пріоритетними з них є  індивідуальні консультації та групові 

заняття. (Рис. 3.1.1.).  

Крім того, фахівцями центрів у соціально-психологічній реабілітації 

використовуються також: пісочна терапія, екскурсії, ізотерапія (малювання, 

ліплення), лялькотерапія, релаксаційні бесіди, психогімнастика. 

Заслуговує на увагу той факт, що практично всі опитані експерти 

зазначили про проведення з вихованцями індивідуальної роботи. Саме 

індивідуальна робота є найбільш ефективною формою реабілітації, враховуючи 

контингент і особливості вихованців (різний вік, різний життєвий досвід, 

                                                            

20 Комплексна допомога бездоглядним та безпритульним дітям: Метод. посіб./ Авт.: Безпалько О.В., 

Гурковська Л.П., Журавель Т.В., та ін../ За ред.. Звєрєвої І.Д., Петрочко Ж.В.. – К.: Видавничий дім 

«Калита»,2010. –  С.152.   
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перенесені травми (психічні, фізичні тощо), негативні оцінки щодо власних 

можливостей, нестача піклування й любові з боку батьків тощо).  

Форми групової роботи з вихованцями, які використовують спеціалісти 

центрів, різноманітні. За інформацією, наданою спеціалістами центрів 

соціально-психологічної реабілітації, найчастіше застосовуються:  

• тренінги та заняття з елементами тренінгу;  

• брейн-ринги;  

• відеолекції;  

• розвивальні заняття;  

• ігри (у т.ч. сюжетно-рольові ігри; ігри - драматизації; інсценування; 

ігри-бесіди; рольові ігри; ігри-мандрівки;  інтелектуальні ігри);  

• колективні творчі проекти; 

• вікторини;  

• веселі старти та естафети; 
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Рис.5.2.2. За результатами відповідей експертів на запитання: 

«Скажіть, будь ласка, яким чином проводиться соціально-психологічна 

реабілітація дітей спеціалістами вашого закладу? (групова робота, 

психотерапія, індивідуальні бесіди тощо)» 

 

 колажі;  

 диспути;  

 театральні вистави;  
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 тематичні діалоги;  

 конкурс творчих робіт;  

 години спілкування;  

 музична терапія;  

 казкотерапія. 

При виборі методів і форм роботи з дітьми потрібно враховувати вікові 

особливості. Так, фахівці радять, наступні форми роботи для кожної вікової 

групи дітей 21(таблиця 3.1.1). 

Аналіз матеріалів, наданих центрами соціально-психологічної 

реабілітації, свідчить про використання фахівцями широкого арсеналу методик. 

До них слід віднести методики, спрямовані на корекцію емоційно-вольової 

сфери дитини, сприяння особистісному розвитку. З метою корекції емоційно-

вольової сфери, підвищення самооцінки дітей, підсилення їх упевненості в собі 

фахівці центрів використовують методики ігрової психотерапії. Для дітей 

шкільного віку з метою формування умінь і навичок конструктивного 

розв’язання конфліктів з однолітками проводиться соціально-психологічний 

тренінг.  

У ході реабілітаційної роботи фахівці центру можуть використовувати 

різні форми і методи активізації пізнавальної сфери дітей, застосовувати 

вправи, спрямовані на розвиток сприйняття, пам’яті, уваги і мислення, тонкої 

моторики, що позитивно позначиться на успішності.  

                                                            

21 Надання допомоги дітям-жертвам злочинів, пов’язаних із торгівлею дітьми, дитячою проституцією, 

дитячою порнографією, проти статевої свободи та статевої недоторканості дитини, з урахуванням національної 

та міжнародної практик / Авт.: Волинець Л. С., Гурковська Л. П., Савчук І. В. — К.: ТОВ “К.І.С.“, 2011 — 132 с. 
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Основною метою психотерапевтичної роботи в центрі є переконання 

дитини в тому, що її люблять і приймають такою, якою вона є, з усіма її 

недоліками і проблемами. 

Таблиця 3.1.1.  

Урахування вікових особливостей дітей при виборі форм роботи з 

ними 

Вік дітей Форми роботи 

3–6 років 

Формування навичок самообслуговування: 

особистої гігієни, прибирання робочого місця, 

одягу, ліжка, іграшок тощо; ігри (сюжетно-рольові), 

малювання, установка на зображення (ліплення) 

персонажів казки під час її читання, співи, заняття з 

підготовки до школи, виразне читання та вивчення 

віршів, інсценування, читання й переказ казок, 

історій, складання пазлів тощо. 

 

7–12 років 

Формування навичок особистої гігієни, 

прибирання, навчальна праця, виразне читання та 

аналіз прочитаного з висловлюванням власної 

думки, робота в бібліотеці, зокрема з довідковою 

літературою, енциклопедіями, участь у роботі 

дитячого «парламенту», формування гарного смаку, 

уміння естетично гарно й модно одягатися, 

підбирати одяг, взуття, зачіску, працювати з 

відповідною літературою, започаткувати школу 

моделювання одягу, рольові ігри, інсценування, 

виконання завдань та установок: під час читання 

твору вихователем (намалюй пейзаж, персонажів, 

опиши поведінку тощо), участь у проведенні 

конкурсів, мистецька терапія, працетерапія, 

спортивні ігри і змагання, відвідування секцій, 

догляд за тваринами тощо 
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12 років та 

старші 

 

Вищезазначені форми діяльності з більшою 

ініціативністю та самостійністю, спонукання до 

розвитку мови, висловлювання власної позиції, 

широке застосування таких форм роботи з дітьми, 

як проведення диспутів, дебатів тощо 

 

 

При проведенні профілактичної і коригувальної роботи з дітьми 

використовуються: 

а) методика ігрової психотерапії (проводиться індивідуально та в 

мікрогрупі); 

б) різні форми розвитку пізнавальної сфери дітей (індивідуально). 

в) для дітей шкільного віку проводяться соціально-психологічні тренінги 

(6-8 осіб); 

г) навчання прийомів релаксації з використанням у приміщенні елементів 

сенсорної терапії; 

д) методика стимулювання вихованців (групова форма). 

Поліпшенню самопочуття дітей сприяє зосередження уваги фахівців на 

підкріпленні їх позитивних рис, заохоченні щонайменших успіхів. Особливо це 

стосується дітей із низькою самооцінкою. Величезну допомогу в становленні й 

сприйнятті себе як особистості надають психотерапевтичні ігри. Наприклад, 

гра «Автопортрет» (Додаток А), мета якої – розвиток позиції безумовного 

прийняття себе та іншої людини як особистості, що передбачає зацікавленість, 

увагу, співпереживання, відсутність осуду.  
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При здійсненні корекції емоційно-вольової сфери дитини фахівці центрів 

соціально-психологічної реабілітації радять використовувати вправи на 

зниження психо-емоційної напруги, на попередження негативних станів, на 

навчання дитини прийомам саморегуляції, комплекс вправ та ігор на створення 

сприятливого клімату для пришвидшеної адаптації до умов проживання в 

центрі, вправи на створення нормального психологічного клімату в колективі, 

навчання дітей конструктивним формам поведінки і комунікації. 

Спеціалісти центрів соціально-психологічної реабілітації служб у справах 

дітей Миколаївської області пропонують корекційну програму формування в 

дітей навичок спілкування, подолання агресивності, конфліктності у стосунках 

(додаток Б). 

Також для корекції емоційно-вольової сфери дитини пропонуються: ігри 

та вправи для дітей з труднощами у спілкуванні; ігри та вправи для дітей зі 

страхами; ігри та вправи для дітей на підвищення впевненості; ігри та вправи 

на зниження агресії й ослаблення негативних емоцій; методи саморегуляції і 

зняття психологічної напруги в дітей; психогімнастичні ігри та вправи за 

методикою М.Чистякової та програмою "Іскорки доброти" В.Є.Матвійчука  

тощо (додаток В). 

Методики корекції психологічних та поведінкових відхилень:  

 корекційна програма "Тривожні діти 5-10 років" (О.Гелюх, 

Н.Смілянська);  

 корекційно-розвивальна програма "Щаслива дитина" –  збереження 

та зміцнення психологічного здоров’я;  

 розвиток комунікативних здібностей і згуртованості молодших 

школярів за К.Фопелєм;  

 тренінгові заняття для підлітків за програмою Е. Андрущенко 

"Саморозвиток особистості підлітка";  
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 програма О. Качуровської "Стань капітаном свого життя" 

(психорокекційна робота з підлітками); 

  робота з «проблемними» підлітками "Формування 

загальнолюдських духовно-моральних цінностей" Н. Ісаєнко;  

 тренінг "Формування ефективних навичок спілкування в 

конфліктній ситуації" С. Стефановської;  

 розвиток пізнавальної сфери за програмою Л. Видриган;  

 корекційна програма для підлітків "Розвиток комунікативної 

компетентності";  

 корекційно-розвивальна програма для дошкільників "Ти мій друг і я 

твій друг – разом веселіше";  

 "Програма корекції шкільної тривожності в підлітків" М. Сисун;  

 корекційно-розвивальна програма "Чарівний світ емоцій";  

 програма "Саморозвиток особистості підлітка" Е. Андрущенка; 

  "Профілактика девіантної поведінки підлітків" Г.Пилипчук;  

 використання елементів арт-терапії для подолання тривожності та 

дитячих страхів.  

Крім того, фахівці при виборі методик соціально-психологічної 

реабілітації врахувують особливості психологічного стану та рівня розвитку 

різних груп дітей: дітей, які зазнали насилля; гіперактивних дітей; агресивних 

дітей і дітей з високим рівнем тривожності; дітям, які пережили смерть батьків; 

дітей, які виховувалися в родинах, де батьки алко- та наркозалежні тощо. 

Так, наприклад, фахівці Обласного міжрегіонального центру соціально-

психологічної реабілітації дітей у м. Умань (Черкаська  область) у 

відповідності до різних груп дітей проводять:  

Цикл корекційно-розвивальних занять для тривожних дітей:  

Блок 1. Розвиток навичок соціальної взаємодії. 
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Блок 2. Розвиток навичок самоконтролю, самосвідомості, підвищення 

самооцінки. 

Блок 3. Корекція емоційно-афективної сфери. 

Блок 4. Психоемоційна розкутість, розвиток психомоторики. 

Цикл корекційно-розвивальних занять для гіперактивних дітей: 

Блок1. Розвиток навичок соціальної взаємодії. 

Блок 2. Корекція емоційно-афективної сфери. 

Блок 3. Розвиток навичок самоконтролю й довільності діяльності. 

Блок 4. Розвиток колективної сфери й довільної уваги. 

А фахівці Житомирського обласного центру соціально-психологічної 

реабілітації дітей для різних груп дітей застосовують: 

Психокорекція агресивності проводиться в напрямках: 

- Робота з гнівом, навчання дітей прийнятним способам вираження 

гніву («Мішок для криків», ігри з піском).  

- Навчання навичкам розпізнавання і контролю, вміння володіти 

собою в ситуаціях, які провокують спалахи гніву (малюнок на тему – «Коли я 

… сердитий/ радію/ щасливий…»). 

- Формування здібностей до емпатії, довіри, співчуття (рольові ігри). 

Психологічна корекція тривожності проводиться в напрямках: 

- підвищення самооцінки (стенд «Зірка тижня», вправи – 

«Комплімент», «Я дарую тобі»…); 
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- навчання вмінню керувати собою в конкретних, більш хвилюючих 

ситуаціях (рольові ігри); 

- зняття м’язової напруги (вправи на релаксацію). 

Психокорекція гіперактивності: 

-  ігри на розвиток уваги; 

- релаксаційні вправи;  

- ігри на розвиток саморегуляції; 

- комунікативні ігри.  

Психологічна корекція імпульсивності: 

-  релаксаційні вправи;  

- сюжетно-рольові ігри. 

Методики корекції окремих проблем вихованців (агресія, суїцидальні 

наміри, сексуальні стосунки).  Для корекції агресії використовуються вправи, 

направлені на навчання дітей прийнятними способами здійснювати розрядку 

гніву та агресивності; релаксаційні техніки, спрямовані на навчання дитини 

керувати своїм гнівом та знижувати рівень особистісної тривожності; рухливі 

сюжетно-рольові ігри, ігри на розуміння емоційного стану, ігри мімічні і 

пантомімічні; використання арт-терапії та казкотерапії.  

Корекція суїцидальної поведінки спрямовується на зняття психологічної 

напруги в психотравмуючій ситуації, формування компенсаторних механізмів, 

підвищення самооцінки, адекватного ставлення до себе як до особистості.  

Крім того, спеціалісти використовують:  

 тренінг м’язового розслаблення; 
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 вправи на релаксацію;  

 індивідуальні бесіди з використанням методів гештальд-терапії, 

позитивної терапії; 

 перегляд тематичних фільмів з обговоренням поставлених проблем. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що проведення соціально-психологічної 

реабілітації вимагає застосування комплексних методик корекції особистості 

дитини, спрямовані, перш за все, на подолання стану тривожності, агресії, 

відхилень у поведінці тощо. Соціально-психологічна реабілітація – це складний 

і довготривалий процес, який повинен здійснюватися  комплексно, й вибір 

конкретних методик залежить від віку дитини, показників її психологічного 

стану та рівня підготовки фахівців.   

 

3. 2. Методики педагогічної реабілітації дітей 

Соціально-педагогічна реабілітація дітей у центрах соціально-

психологічної реабілітації  спрямована, передусім, на набуття навичок 

самообслуговування та самостійного життя. Особливу увагу при цьому 

звертають на підлітковий вік, оскільки, за словами спеціалістів, 

найпоширеніший вік перебування дітей у центрах – підлітковий. 

Варто зазначити, що підлітковий період – складний етап життя людини, 

який вимагає особливої підтримки і розуміння дитини, котра вже хоче 

здаватися дорослою. Підлітку цікава не просто навчальна діяльність, йому 

потрібна повноцінна «арена» для розгортання своєї соціальної активності.  

Спеціалістами центрів соціально-психологічної реабілітації 

Миколаївської області проводяться наступні заняття:  

«Підлітковий клуб». Мета занять: розвиток самосвідомості й 

самодослідження учасників для корекції або попередження емоційних 
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порушень на основі внутрішньоособистісних і поведінкових змін. Вивчення 

психологічних закономірностей, механізмів та способів міжособистісної 

взаємодії для створення основи ефективного і гармонійного спілкування з 

людьми. Завдання: 

1. Можливість отримати досвід роботи в атмосфері довіри, розуміння і 

прийняття. Вчитися усвідомлювати й позначати свої особисті кордони та 

поважати кордони іншої людини. 

2. Навчитися помічати і виражати свої почуття. Розуміти вираження 

почуттів інших людей. 

3. Можливість усвідомити свою цінність та унікальність, приймати інших 

людей, розуміючи, що вони мають право на свою неповторність і особливість. 

4. Відпрацювати навички взаємодії та впевненої поведінки. 

У початковій стадії пропонованої програми акцент робиться на 

згуртуванні групи і формуванні взаємної довіри, що створює передумови для 

успішного здійснення подальшої роботи. Потім слідують заняття, спрямовані 

на формування навичок вербального та невербального спілкування, розуміння і 

вираження емоцій та почуттів, упевненої поведінки в конфліктних ситуаціях. 

При цьому використовуються групові дискусії, інтерактивні ігри, інформаційні 

блоки, психодіагностичні методики, елементи арт-терапії, психодрами. 

Як зазначають працівники центрів, реабілітаційним фактом є те, що 

вихованці закладу відвідують загальноосвітню школу. Це дає можливість 

розширити свої соціальні зв’язки та спілкуватися з однолітками.  

У той же час реабілітаційні заходи плануються й реалізуються таким 

чином, щоб вони приносили дітям задоволення, надавали позитивну підтримку 

й дозволяли займатися тим, що цікавить дітей відповідного віку. 
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Зокрема, спеціалісти Закарпатського центру соціально-психологічної 

реабілітації дітей у своїй роботі використовують програму «Я серед інших» 

(реалізація соціально-комунікативного потенціалу підлітка) Л.В. Підлипна, 

Ляльчук Г.Д. Програма включає 9 занять: 

- правила життя в групі; 

- спілкуватися – це так легко; 

- бар’єри на шляху інформації. 

- Конфлікт. Стилі поведінки  в конфлікті. 

- «плюси» і «мінуси» різних стратегій поведінки. 

- Емоційна стежина; 

- Прояви впевненість! 

- Чи вмію я сказати «Ні»; 

- Мій світ. 

Наступним за значущістю напрямом соціально-педагогічної реабілітації в 

центрах є оволодіння вихованцями навичками самостійного життя. Основна 

робота в цьому напрямі здійснюється щодо: 

1. Набуття навичок самопрезентації, усвідомлення власної 

індивідуальності.  

2. Здобуття необхідних навичок щодо спілкування та висловлювання 

власної думки. 

3. Орієнтація учасників у площині прав дитини, у разі необхідності 

знаходження підтримки в оточенні. 
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4. Інформування про такі порушення прав людини, як насильство й 

торгівля людьми, дитяча праця.  

5. Усвідомлення важливості ведення здорового способу життя. 

6. Розуміння структури, видів  та моделей спілкування між людьми, 

з’ясування причин і наслідків конфліктів та знаходження шляхів виходу з 

конфліктних ситуацій. 

7. Формування уявлення про стосунки в щасливій сім’ї.  

Досвід деяких центрів показує, що досить ефективним у цьому напрямі є 

розроблений перелік учинків і «добрих справ» (допомога на кухні, прибирання 

території тощо).  

Ще однією, на нашу думку, ефективною формою є використання 

економічної гри в діяльності центру. Зокрема, така форма практикується в 

центрі соціально-психологічної реабілітації Благодійного Фонду «Асперн» 

(м.Київ). Зміст економічної гри передбачає створення в центрі міні-держави, у 

якій за будь-яку роботу виплачуються уявні гроші. Прикладом того, за що 

видаються гроші, може бути: за активну участь у культурному житті центру, за 

активну участь в організації свят, за старанність на заняттях гуртка, за 

дотримання режиму дня, за хорошу поведінку, за допомогу педагогам, за 

ініціативність, за особисті досягнення, за охайний зовнішній вигляд тощо. 

Варіантів заохочень може бути безліч. Для того, аби урізноманітнити 

економічну гру, у центрі створюються умовні банки, магазини і т.д., тобто вся 

інфраструктура вигаданої держави. Як результат діти отримають навички 

самостійного життя. 

Наступним за значущістю напрямом соціально-педагогічної реабілітації в 

центрі є сексуальна освіта. Так, спеціалісти Житомирського обласного центру 
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соціально-психологічної реабілітації дітей «Сонячний дім»  зосереджують 

роботу на таких питаннях:  

1. Роз’яснення про негативні наслідки ранніх сексуальних відносин: 

рання вагітність; зараження венеричними захворюваннями;  зміцнення реакції 

невпевненості в собі, якщо перший досвід буде невдалим. 

2. Формування здорового способу життя, прищеплення навичок 

особистої гігієни, у тому числі й гігієни статевих органів. 

3. Вироблення вміння оцінювати свій стан, свої сексуальні прояви, 

здійснювати контроль над ними. 

4. Подолання шкідливих звичок, профілактика сексуальних збочень і 

правопорушень, статевих ексцесів. 

5. Організація статевого самовиховання. 

6. Формування в підлітків і молоді відповідального ставлення до свого 

тіла, фізичного і репродуктивного здоров’я. 

7. Профілактика ранніх сексуальних контактів, корекція ризикованої і 

суспільно небезпечної сексуальної поведінки, формування навичок безпечної 

поведінки у міжстатевих стосунках. 

8. Виховання моральної відповідальності за свою поведінку в 

міжстатевих відносинах. 

9. Виховання здатності до статевого кохання, тобто вміння кохати, бути 

коханим і на цій основі будувати здорові сексуальні стосунки. 

У роботі центрів широко використовують інтерактивні настільні ігри 

«Крок за кроком», «Фотофішка», «Володар кілець» , які сприяють набуттю 
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певного комплексу знань та формуванню навичок відповідальної поведінки 

щодо власного здоров’я.  

За результатами експертного опитування «Діти у складних життєвих 

ситуаціях» до інших напрямів соціально-педагогічної реабілітації фахівці 

ЦСПР віднесли такі:  

• правова освіта; 

• просвітницька  робота; 

• національно-патріотичне виховання; 

• морально-естетичне виховання; 

• екологічне та краєзнавче виховання; 

• всебічний розвиток дітей (гуртки, спілкування з іншими дітьми і 

т.п.) 

Результати експертного опитування «Діти в складних життєвих 

обставинах» засвідчують, що спеціалістами центрів використовуються 

різноманітні методики педагогічної реабілітації. Проте ці відповіді засвідчили і 

той факт,  що спеціалісти досить часто до методик педагогічної реабілітації 

відносили і методи діагностики стану дитини (табл. 3.2.1). 

Фахівці всіх центрів соціально-психологічної реабілітації дітей 

використовують різноманітні розвивальні методики, спрямовані на: розвиток 

інтелекту, розвиток пам’яті, логічного та абстрактного мислення; розвиток 

орієнтації у просторі, розвиток дрібної моторики рук тощо. Розвивальних 

методик існує безліч, і фахівці центрів, за даними аналізу матеріалів, 

використовують від 10 до 20 методик.    
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Таблиця. 3.2.1 

За результатами відповідей експертів на запитання: «Назвіть, будь 

ласка, методики педагогічної реабілітації, які використовуються 

спеціалістами» 

№ 

з/п 

Методики Кількість 

1. Використання арт-терапії  10 

2. Проведення культурних масових заходів, свят, дитячих ранків 8 

3. Методи соціально-педагогічної діяльності. 8 

4. Методика М. Монтесорі 6 

5. Участь у гуртках, заняття з волонтерами, відвідування виставок, музеїв, 

бібліотек, театрів. 

5 

6. Ігрова терапія. 5 

7.  Групова робота 5 

8. Трудова терапія. 3 

9. Казкотерапія. 3 

10. Індивідувальна робота 3 

11. Виховні години. 3 

12. Методика «Дерево Лампена». 2 

13. Методика «Малюнок сім’ї». 2 

14. Основи здорового способу життя 2 

15. Пальчикова гімнастика 2 

16. Методика Россолімо 1 

17. Методика Кооса 1 

18. Методика Векслера 1 

19. Методика Т.І. Поніманської, Кондратенко 1 

20. Методика Венгера 1 

21. Методика «Межі в житті дитини» (встановлення практичної дисципліни) 1 
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№ 

з/п 

Методики Кількість 

22. Методика «Конструктивне спілкування» (як говорити, щоби нас слухали) 1 

23. Методика «Виховання без невдач» (корекція розбещення та його наслідків) 1 

24. Метод реконструкції (відновлення всього цінного, позитивного в характері 

та поведінці) 

1 

25. Метод переключення 1 

26. Метод перенавчання 1 

27. Модифікований опитувальник для ідентифікації типів акцентуацій 

характеру підлітків МПДО (Лічко) 

1 

28. Опитувальник К. Леонгарда-Г. Шмішека 1 

29. Програма «Українізоване дошкілля». Програма виховної роботи  1 

30. Програма «Впевнений старт». 1 

31. Програма «Виховуємо всебічно розвинену особистість» 1 

32. Естетичне виховання 1 

33. Правова допомога 1 

34. Дитячий апперцептивний тест САТ 1 

 

Так,  наприклад, спеціалісти центрів соціально-психологічної реабілітації 

Житомирської області пропонують наступні розвивальні методики: 

Для дітей віком від 3-8років: 

• «Асоціації»  навчить дитину розмірковувати, порівнювати, 

аналізувати, шукати логічні зв’язки між словами. 

• «Емоції» допоможуть дитині визначати почуття, емоції і настрій 

різних людей, а також сприятиме розвиткові уміння співчувати, фантазувати. 

• «Форма і рахунок» допоможе дитині засвоїти форму і рахунок, 

навчить розрізняти парні та непарні числа. 
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• «Кольори» допоможе дитині засвоїти кольори, розвинути художній 

смак, образне мислення, фантазію. 

• Методика ліплення  

• Методика малювання. 

Спеціалісти Міжрегіонального центру соціально-психологічної 

реабілітації дітей в Івано-Франківській області  використовують графічний 

диктант Д. Ельконіна, прогресивні матриці Равена (Дж.Равен), методику 

«Пишемо кружечками», «Лабірінт» та «Упізнай фігури». 

Крім того, використовуються наступні програми і методики: 

• розвиток пізнавальних процесів за програмою Л. Видригана 

"Удосконалення розумових операцій";  

• корекційно-розвивальні заняття розвитку пізнавальної сфери у 

дітей дошкільного віку за програмою В.Л. Шарохіної;  

• розвиток пізнавальних процесів дітей молодшого та середнього 

шкільного віку Ю. Несух;  

• програма розвитку "Інтелект дітей 6-7 років" тощо. 

Підбиваючи підсумки, слід зазначити, що фахівці центрів соціально-

психолоігчної реабілітації дітей застосовують різноманітні соціально-

психолоігчні та соціально-педагогічні програми і методики, спрямовані на  

набуття навичок самообслуговування та самостійного життя, формування 

основ здорового способу життя, розвиток дитини  тощо.   

 

3.3. Критерії, за якими можна здійснювати оцінку змін 

Відповідно до результатів експертного опитування основними 

показниками психологічного стану дітей, які потрапляють до центру, є: 

високий рівень тривожності, страху, підвищений рівень захисної агресії, 

емоційна нестабільність, замкнутість, педагогічна занедбаність, занижена 
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самооцінка, невміння пристосовуватися до навколишнього середовища, 

недостатній розвиток емоційно-вольової сфери тощо.  

Відповідно до цього, критеріями, за якими можна оцінювати зміни в  

дитині,  є: 

 прояв потреби в спілкуванні та сформованість елементарних 

комунікативних умінь; 

 зменшення залежності дитини від думки оточуючих; 

 відкритість у висловлюванні власних потреб; 

 здатність зосередитися на самому собі; 

 здатність брати на себе відповідальність за власні почуття і вчинки; 

 дитина належним чином обмежує свою поведінку, володіє 

внутрішнім контролем, гнучкістю; 

 дитина більш упевнено стає ініціатором діяльності; 

 висловлювання гніву коректним чином; 

 прийняття себе дитиною; 

 зменшення, аж до повно зникнення, невротичних проявів; 

 прояв творчих здібностей; 

 активізація пізнавальної активності й пізнавальної уяви; 

 розпізнавання дитиною сенсу людських відносин; 

 прояв емоційного контролю і таких вищих почуттів, як емпатія, 

співчуття, співпереживання; 

 зниження тривожності, пов'язаної зі школою і перебуванням у 

колективі однолітків; 

 сформованість позитивного образу себе й адекватної самооцінки; 

 стабілізація взаємовідносин у групі однолітків; 

 позитивна шкільна мотивація; 

 емоційна регуляція поведінки дітей; 
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 впевненість у собі, у своїх силах; 

 сформованість позитивного ставлення до навчання в школі; 

 підвищення рівня самостійності; 

 сформованість здатності до міркування, прагнення доводити свою 

точку зору; 

 підвищення рівня самоконтролю. 

Безумовно, це не повний перелік усіх критеріїв змін соціально-

психолоігчного стану, які можуть відбутися в дитині.  Проте фахівці центрів 

повинні чітко фіксувати в індивідуальному плані всі зміни, які відбуваються в 

дитині. Слід підкреслити, що ефективність реабілітаційної роботи з дітьми 

залежить і від залучення до неї батьків, оскільки кінцева мета перебування 

дитини в центрі – це повернення її до родини (у разі її відсутності –  

влаштування до сімейних форм виховання, інтернатні заклади) або підготовка 

до самостійного життя. 

Фахівці центру здійснюють і підготовку дитини до виходу із центру,  яка 

сприяє адаптації дитини в майбутньому середовищі (біологічна сім’я, 

прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу, опікунська сім’я, заклади для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сім’я 

усиновлювачів, навчальні заклади). На момент її вибуття фахівці готують  

пакет юридичних, медичних документів, а також психологічно готують дитину 

до майбутніх змін. 

3.4. Робота з родиною вихованців центрів соціально-психологічної 

реабілітації  

Пріоритетним напрямком державної політики у сфері охорони дитинства 

протягом останніх років стає робота з батьками дітей, які перебувають у 

соціальних закладах для дітей, в інтернатних закладах та з родинами, які 

перебувають у складних життєвих ситуаціях. Ця робота спрямована на 



 

78 

 

збереження родини для дітей.  Проте рівень повернення дітей, особливо тих, 

які мають статус  дітей, позбавлених батьківського піклування, до біологічної 

родини залишається  достатньо низьким. За даними Державної служби 

статистики, тільки 6% від загальної кількості дітей, з яких було знято статус 

дитини-сироти, протягом року повертаються до батьків (див. табл. 3.4.1). 

 Таблиця 3.4.1 

Деякі причини зняття статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої 

батьківського піклування 

(за даними Державної служби статистики) 

 2010 2011 2012 

Кількість дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, з яких протягом 

року було знято статус 

19360 17640 17193 

У тому числі 

Поверненням дитини на 

виховання до батьків (або 

одного з них) 

1181 1071 1122 

Усиновленням 3533 3062 2807 

Досягненням повноліття 13881 12 919 12809 

 

Хоча щороку збільшується, проте залишається достатньо низьким і 

рівень вибуття дітей з інтернатних закладів та дитячих будинків до родини. У 

2010 році   тільки  13 % від загальної чисельності дітей, які вибули зі шкіл-

інтернатів та дитячих будинків,  повернулися до батьків, у 2011 році – 15%, а у 

2012 році – 15,4% (див. табл. 3.4.2.). Слід підкреслити, що в інтернатних 

закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

перебувають не тільки діти, які мають такий статус. Повернення цих дітей до 
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родин відбувається переважно завдяки зусиллям фахівців центрів соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, які здійснюють соціальний супровід родин, які 

потрапили в складні життєві обставини.   

Таблиця 3.4.2 

Вибуття вихованців з дитячих будинків та  шкіл-інтернатів для 

дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування    

  (за даними Державної служби статистики)    

 2010 2011 2012 

Кількість дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування, які вибули з 

дитячих будинків та 

шкіл-інтернатів 

5261 5513 5600 

У тому числі 

до батьків (або одного з 

них) 

697 831 865 

усиновленням 829 785 593 

взяттям пі опіку 417 462 461 

 

Відповідно до чинного законодавства одним із головних напрямків  

діяльності центрів соціально-психологічної реабілітації є сприяння поверненню 

дитини до біологічної сім'ї, надання психологічної та інших видів допомоги 

батькам (або особам, які їх замінюють) дітей, які перебувають у центрі, 

спрямованої на повернення дитини до сім'ї та розроблення рекомендацій із 

питань соціально-психологічної адаптації дитини для батьків.  



 

80 

 

Відповідно до опитування фахівців центрів соціально-психологічної 

реабілітації, яке було проведено в рамках дослідження «Діти в складних 

життєвих ситуаціях», визначення місця попереднього перебування дитини, 

відомості про її сім’ю або інтернатний заклад  украй необхідно для проведення 

роботи з дитиною. Найчастіше цю роботу проводить юрисконсульт (18 

відповідей з 25 опитаних) або вихователь-методист (10 відповідей з 25 

опитаних).  

Основними джерелами інформації про сім’ю або заклад є спеціалісти 

служб у справах дітей (17 відповідей  з 25 опитаних) або центрів соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді (10 відповідей  з 25 опитаних). Крім того, таку 

інформацію надають навчальні заклади (5 центрів), правоохоронні органи (3 

центри) та сама дитина (4 центри).  

Яу уже зазначалось, ефективність роботи фахівців центрів полягає в 

поєднанні корекції поведінки батьків або осіб, які їх замінюють, та дітей.  Усі 

опитані представники центрів зазначили, що вони надають батькам дітей 

психологічну та інші види допомоги, спрямовану на повернення дитини в 

родину. Аналіз матеріалів, наданих центрами соціально-психологічної 

реабілітації, засвідчив, що серед форм роботи з батьками переважають бесіди, 

консультації щодо проблем виховання дітей, особливостей їх розвитку, 

ознайомлення з умовами перебування дитини в родині  тощо. 

Крім того, фахівці центрів застосовують й інші форми роботи з батьками. 

Так, наприклад, фахівці обласного міжрегіонального центру соціально-

психологічної реабілітації дітей у м. Умань (Черкаська область) допомагають 

сім'ям у виробленні єдиних вимог та правил виховання дитини, планують  їх 

спільні дії, відпочинок та взаємини в сім'ї з метою формування позитивного 

впливу на подальше життя дитини. 
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У Жмеринському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей 

працює консультативний пункт для батьків, де вони можуть отримати 

психологічну допомогу та підтримку. Крім бесід, у закладі проводяться 

співбесіди та консультації в умовах телефонного режиму (з батьками, 

родичами).  

Черкаський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей з 

метою налагодження та підтримки контактів з біологічними батьками, 

родичами, знайомими застосовують методи виявлення сильних сторін дитини 

та батьків («Концепція сильних сторін»);  складання еко-карти (як технологія 

оцінки спроможності родини до відновлення стосунків з дитиною); генограми 

(як інструмент розуміння сімейних стосунків);  проективні методики вивчення 

та корекції сімейних стосунків («Будинок моєї мрії», «Моя ідеальна родина», 

«Мій день народження», «Мої сімейні свята», «Традиції моєї сім’ї» тощо).  

Заслуговує на увагу досвід роботи центрів соціально-психологічної 

реабілітації Чернігівської області. Між центрами соціально-психологічної 

реабілітації та обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

укладені договори про співпрацю,  відповідно до якого з батьками дітей, що 

перебувають у закладі,  ведеться робота за місцем проживання. Окрім цього, 

при Чернігівському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей створена 

група по роботі з батьками або особами, що їх замінюють «Я і дитина». Раз на 

місяць з батьками (або особами, які їх замінюють) проводяться тренінги (у 

тому числі спільно з дітьми), спрямовані на налагодження стосунків, подолання 

складних життєвих обставин та ін.  З батьками працюють фахівці закладу і 

міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Проте  частина батьків не одержує таку допомогу. Майже половина 

опитаних фахівців центрів дослідження «Діти в складних життєвих 

обставинах» зазначили, що основними причинами, через які батьки дітей –  
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вихованців центрів не можуть отримати допомогу в поверненні дитини до сім’ї, 

є те, що батьки чи особи, які їх замінюють, не з’являються в закладі (7 

відповідей) та через їх відмову від допомоги (4 відповіді). Враховуючи, що 

основними причинами потрапляння дітей у заклад є зловживання батьками 

алкоголем чи наркотиками, безвідповідальне ставлення батьків до виконання 

своїх обов’язків та конфліктні стосунки дітей з батьками, партнерство 

спеціалістів центрів і родин є досить проблематичним.  

Відповідно, існує й безліч проблем при поверненні дитини до родини, 

пов’язаних у першу чергу зі стилем життя  батьків, відносинами батьків з 

дітьми (див. табл. 3.4.3). 

Таблиця 3.4.3. 

РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДЕЙ НА ЗАПИТАННЯ: «ЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИНИКАЮТЬ ПРИ 

ПОВЕРНЕННІ ДІТЕЙ ДО БІОЛОГІЧНОЇ СІМ’Ї?», N = 25 

№ 

з/п 

Проблеми Кількість 

відповідей 

1. Таких проблем не виникає 6 

2. Нерозуміння з боку батьків 4 

3. Асоціальний спосіб життя батьків та небажання виконувати свої 

батьківські обов’язки 

3 

4. Тяжке матеріальне становище 3 

5. Небажання дитини повертатися у сім’ю 2 

6. Зловживання алкогольними напоями 2 

7. Стан здоров’я батьків 2 

8. Можливе повернення до негативних форм поведінки 2 

9. Відсутня батьківська підтримка 2 

10. Небажання обох сторін іти на поступки 2 

11. Можливість повторного повернення до центру 1 

12. Вороже ставлення до дорослих 1 
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13. Набуті знання в центрі не підтримуються в родині батьками 1 

14. Висування певних вимог до батьків 1 

 

Безумовно, термін перебування дитини в центрі (у більшості випадків –  

до 6 місяців), існуючий комплекс проблем у поведінці дітей та батьків; наявні 

заходи впливу на батьків не дозволяють повністю вирішити всі проблеми дітей 

та їх родин. Найчастіше фахівці центрів вказують на існування проблем 

загального соціально-економічного характеру – відсутність житла, проблеми 

підтримки сім’ї та проблеми  низького батьківського потенціалу (див. табл. 

3.4.5).  

Як уже зазначалося, діти потрапляють до центрів соціально-

психологічної реабілітації внаслідок  їх вилучення з родини спеціалістами 

служб у справах дітей та фахівцями центрів соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді. У суспільстві досить часто виникають резонансні ситуації, коли 

фахівців соціальної роботи обвинувачують у втручанні в приватне життя 

родини і необґрунтованому прийняті рішення про вилучення з неї дитини. 

Перелік обставин, за яких необхідно вилучати дітей з родини, нормативно-

правовими документами не визначений. Результати дослідження «Діти в 

складних життєвих обставинах»  дозволило визначити обставини, за яких 

можливе вилучення дитини з родини. Так, на думку фахівців із соціальної 

роботи,  до таких обставин слід віднести насильство в родині, жорстоке 

поводження з дитиною, наявність безпосередньої загрози життю або здоров’ю 

дитини  та алкогольна або наркотична залежність батьків (див. табл. 3.4.6)    
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Таблиця 3.4.5 

Розподіл відповідей на запитання: «ЯКІ ПРОБЛЕМИ ДІТЕЙ, що 

ПЕРЕБУВАЮТЬ У ВАШОМУ ЗАКЛАДІ, ВИ НЕ МОЖЕТЕ ВИРІШИТИ? ЩО, НА ВАШУ 

ДУМКУ, НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ, ЩОБ РОЗВ’ЯЗАТИ ЦІ ПРОБЛЕМИ?», N = 25 

 

№ 

з/п 

Проблеми Кількість 

1. Відсутність житла 3 

2. Захист майнових та житлових прав дитини 3 

3. Посилити допомогу сім’ї (правову матеріальну, соціально-психологічну) 3 

4. Повернення до девіантної поведінки 2 

5. Покращити фінансове забезпечення закладу 2 

6. Захист від насильства 2 

7. Посилити  кримінальну відповідальність батьків за ухилення від виконання 

батьківських обов’язків 

2 

8. Будівництво соціального житла 1 

9. Бажання батьків змінити своє життя і брати відповідальність за своїх дітей. 

Необхідна первинна обов’язкова консультація батьків із психологом 

1 

10. Вирішуємо  спільно з  іншими службами. 1 

11. Потреба любові, уваги з боку батьків 1 

12. Розробити чіткі юридичні норми щодо захисту матеріальних, майнових 

прав неповнолітніх і повнолітніх з неблагополучних родин 

1 

13. Не можемо змінити соціальне становище, у якому виховувалися діти до 

прибуття до нашого закладу. 

1 

14. Не можемо повністю змінити відношення батьків (родичів) до виховання 

своєї дитини. 

1 

15. Проблема влаштування дітей старшого віку до сімейних форм виховання. 

Необхідна роз’яснювальна робота серед кандидатів в опікуни та прийомні 

батьки. 

1 

 

За даними дослідження, проведеного в рамках контракту між Дитячим 

Фондом ООН «ЮНІСЕФ» та ТОВ «Навчально-методичний центр «Консорціум 
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із удосконалення менеджмент-освіти в Україні»,  основними факторами ризику 

дітей, за яких можливе або необхідне термінове реагування: 

 

Таблиця 3.4.6 

Розподіл відповідей на запитання: «Назвіть обставини, у разі виявлення 

яких, на Вашу думку, необхідно термінового вилучати дитину із сім’ї» (n = 

95) 

1. Втрата житла або аварійне, непридатне для проживання житлове 

приміщення. 

10 

2. Алкогольна або наркотична залежність батьків 30 

3. Психічні захворювання дорослих членів сім’ї 7 

4. Безпосередня загроза життю або здоров’ю дитини 58 

5. Насильство в родині, жорстоке поводження з дитиною 71 

6. Залишення дитини без нагляду дорослих на тривалий час 37 

7. Асоціальна поведінка батьків 11 

8. Грубе порушення санітарно-гігієнічних норм проживання 5 

9. Невиконання батьками своїх обов’язків 9 

 

• Дитині завдано серйозної фізичної шкоди (1%). 

• Батьки чи особи, які їх замінюють, не можуть чи не бажають 

захистити дитину від потенційної серйозної загрози, що включає нанесення 

шкоди іншими особами, які мають доступ до дитини (66%). 

• Батьки, особи, які їх замінюють чи інші особи, котрі мають доступ 

до дитини, погрожують їй, що може призвести до нанесення серйозної шкоди 

дитині(23%). 



 

86 

 

• Поведінка когось із членів сім‘ї чи інших осіб, що мають доступ до 

дитини, має насильницький або неконтрольований характер(4%). 

• Хтось із членів сім‘ї  негативно впливає на дитину чи має від неї 

нереальні очікування(57%). 

• Зловживання членів сім‘ї чи інших осіб, котрі мають доступ до 

дитини, наркотиками, алкоголем, що може становити загрозу для дитини(75%). 

• Поведінка членів сім‘ї чи інших осіб, що проживають з дитиною, 

має ознаки психічних захворювань(5%). 

• Сімейне помешкання несе в собі загрозу безпеці дитини(92%). 

• Акти фізичного насильства несуть безпосередню загрозу фізичному 

та емоційному стану дитини(7%). 

• Сім‘я відмовляється від зустрічей із дитиною чи існує причина 

вважати, що сім‘я може втекти і покинути дитину(9%). 

• Пояснення батьків щодо отриманих дитиною травм непереконливі 

та нереалістичні( 8%). 

• Батьки не хочуть або не здатні своєчасно задовольнити потреби, що 

стосуються фізичного здоров‘я дитини(57%). 

• Є підозра, що дитина стала жертвою  сексуального насильства чи 

експлуатації(0,25%). 

• Дитина раннього віку  залишена батьками без догляду( 14%). 

Отримані дані свідчать, що такі сім’ї не в змозі виконувати батьківські 

обов’язки на належному рівні й досить часто байдуже ставляться до життя та 

розвитку своїх дітей. 
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Фахівці центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді повинні 

надавати комплексну соціальну допомогу родині, спрямовану на подолання 

складних життєвих ситуацій.  Проте серед методів роботи з батьками у випадку 

вилучення з родини дітей опитані фахівці із соціальної роботи найчастіше 

застосовують профілактичні бесіди та надання допомоги, спрямованої на 

повернення дитини в родину. Крім того, фахівці вирішують питання їх 

працевлаштування, покращення умов проживання та направлення їх на 

лікування (див. табл. 3.4.7). Дітям,   вилученим з родини, найчастіше надається 

психологічна допомога та здійснюються інші заходи, спрямовані на адаптацію 

дітей до соціального середовища, підтримки родинних зв’язків (див. табл. 

3.4.8).  

Таблиця 3.4.7 

Розподіл відповідей на запитання: «У випадку вилучення дитини із сім’ї, 

яку роботу Ви проводите з батьками?» (n = 95)  

Профілактичні бесіди 82 

Працевлаштування батьків 13 

Покращення умов проживання 29 

Повернення дитини в родину 55 

Направлення батьків на лікування 11 

Таких випадків не було 7 
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Таблиця 3.4.8 

 Розподіл відповідей на запитання: «Яку роботу Ви проводите з дітьми, які 

були вилучені із сім’ї?» (n = 95) 

Підтримка родинних зв’язків 21 

Психологічна підтримка 61 

Влаштування до навчального закладу 2 

Організація дозвілля 3 

Адаптація до соціального середовища 21 

Таких випадків не було 7 

 

Як засвідчили результати опитування, саме відсутність заходів 

примусового впливу на батьків (примусове лікування від алкоголізму, 

запровадження кримінальної відповідальності за невиконання батьківських 

обов’язків;  зобов’язання батьків, які мають низький рівень виховного 

потенціалу сім'ї,  проходити відповідні курси навчання щодо підвищення  їх 

педагогічної грамотності тощо) та вирішення нагальних соціально-економічних 

проблем (подолання безробіття, вирішення житлової проблеми, підвищення 

загального рівня життя) є головними перепонами в досягненні найвищих 

результатів у збереженні родини для дитини.  

 

3.5. Взаємодія зі спеціалістами інших закладів та установ 

Вирішення будь-якої соціальної проблеми неможливе без налагодження 

міжвідомчої взаємодії. Особливістю міжвідомчої взаємодії працівників служб у 

справах дітей, притулків для дітей та центрів соціально-психологічної 

реабілітації  дітей є те, що вона має широку нормативну базу. Одним з 

основних нормативно-правових документів, який регулює механізм 

міжвідомчої взаємодії під час виявлення і тимчасового влаштування дітей, що 
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опинилися без батьківського піклування, є  Постанова Кабінету Міністрів 

України  від 24 вересня 2009 р. «Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», відповідно до якої були 

затверджені Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, 

пов’язаної із захистом прав дитини,  і Типове положення про Комісію з питань 

захисту прав дитини.  

Порядок визначає процедуру виявлення дітей, які залишилися без 

батьківського піклування; ведення обліку дітей, які залишилися без 

батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування; влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування, 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; захист майнових і 

житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

реєстрація народження дитини та розв’язання спорів між батьками щодо 

виховання дитини.   Механізм взаємодії служб у справах дітей, притулків для 

дітей та центрів соціально-психологічної реабілітації на прикладі визначеної у 

Порядку процедури тимчасового влаштування дітей, які залишилися без 

батьківського піклування.  

Так, наприклад, за влаштування дитини в центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей  (необхідні документи: направлення служби у справах дітей 

за місцем виявлення дитини)  відповідальна служба у справах дітей за місцем 

виявлення дитини.   

Під час з’ясування умов проживання та утримання дитини батьками або 

особами, які їх замінюють, відповідальний орган (служба у справах дітей за 

місцям проживання дитини) взаємодіє з навчальними закладами, закладами 

охорони здоров’я, органами внутрішніх справ, центрами соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, житлово-комунальними організаціями.  
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Розгляд питання про доцільність (недоцільність) повернення дитини на 

виховання до батьків або осіб, які її замінюють, на основі висновку служби у 

справах дітей за місцем проживання дитини  - служба у справах дітей за 

місцем виявлення дитини та адміністрація центру соціально-психологічної 

реабілітації дітей. 

При підготовці документів протягом двох місяців для підтвердження 

обставин, за яких дитина втратила батьківське піклування (рішення суду про 

позбавлення батьківських прав; рішення суду про відібрання дитини в батьків 

без позбавлення батьківських справ; рішення суду щодо визнання батька, 

матері дитини безвісно відсутніми; свідоцтво про смерть батька, матері; 

рішення суду щодо визнання батька, матері дитини недієздатними; копія 

вироку суду щодо засудження батька, матері дитини до позбавлення волі та 

відбування покарання в місцях позбавлення волі; постанова суду про взяття під 

варту на час слідства батька, матері дитини; ухвала суду або довідка органів 

внутрішніх справ про розшук батьків, які ухиляються від сплати аліментів, та 

відсутність відомостей про їх місцезнаходження; висновок медико-соціальної 

експертної комісії щодо наявності в батька, матері дитини хвороби, яка 

перешкоджає виконувати батьківські обов’язки; акти   за формами МОЗ і МВС 

про підкинутих дітей, дітей, батьки яких невідомі, дітей, покинутих у закладах 

охорони здоров’я  служба у справах дітей за місцем походження дитини 

 взаємодіє із закладами охорони здоров’я, органами внутрішніх справ, 

відділами РАГСу. 

При вирішенні питання щодо надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування (протягом двох місяців, необхідні документи – 

свідоцтво про народження, документи, які засвідчують обставини, за яких 

дитина залишилася без батьківського піклування),  служба у справах дітей за 

місцем походження дитини та комісія з питань захисту прав дитини співпрацює  
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з відділами РАГСу, судами, закладами охорони здоров’я, органами внутрішніх 

справ. 

При влаштуванні дитини до сімейних форм виховання (усиновлення, 

опіка/піклування, прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу), до 

закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (у 

випадку, якщо дитину немає можливості влаштувати до сімейних форм 

виховання, проте таке влаштування не звільняє від обов’язку органи опіки і 

піклування продовжувати роботу з пошуку сім’ї, яка візьме її на виховання), 

комісія з питань захисту прав дитини за місцем походження дитини співпрацює 

з центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах 

дітей за місцем обліку кандидатів на усиновлення, закладами для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, закладами охорони здоров’я, 

органами соціального захисту населення, РАГСами, житлово-

експлуатаційними організаціями, судами, громадськими та благодійними 

організаціями. 

Безумовно, у щоденній діяльності центри соціально-психологічної 

реабілітації співпрацюють з більшим колом установ, закладів та служб. 

Взаємодія з ними становить основу міжсекторального партнерства (див. табл. 

3.5.1)  

Таблиця 3.5.1. 

Розподіл відповідей на запитання: «ЗІ СПЕЦІАЛІСТАМИ ЯКИХ СЛУЖБ 

ТА УСТАНОВ ВИ СПІВПРАЦЮЄТЕ?»  

№ 

з/п 

Служби, установи Кількість 

1. Служба у справах дітей 21 

2. Кримінальна міліція у справах дітей 19 

3. Заклади, відділи освіти 19 

4. ЦСССДМ 17 
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5. Медичні установи 5 

6. Обласні, районні адміністрації 3 

7. Сільські та селищні ради 3 

8. Міські бібліотеки, музеї, будинки творчості  3 

9. Громадськість 2 

10. Управління соціального захисту населення 1 

11. Церква 1 

12. Ощадбанк 1 

13. ЖКК 1 

14. Податкова служба 1 

15. Працівниками центру зайнятості 1 

 

Міжсекторальне партнерство ґрунтується на взаємодопомозі та довірі. 

Для налагодження співпраці інколи доводиться долати чимало перешкод і 

відомчих бар’єрів, усувати непорозуміння, недовіру й стереотипи щодо 

представників різних відомств та організацій.  

Більш ефективне вирішення проблем соціально-психологічного та 

соціально-педагогічного характеру потребує також  підтримки громади. 

Результати опитування засвідчили, що громада здебільшого не бере активної 

участі у вирішенні проблем вихованців центрів, проте надає центру 

матеріальну допомога (у вигляді іграшок, взуття, одягу) та іншу гуманітарну 

допомогу (див. табл. 3.5., табл. 3.5.3). Отримані дані свідчать про необхідність 

активізації участі громади в наданні допомоги вихованців центрам соціально-

психологічної реабілітації. 
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Таблиця 3.5.2 

РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДЕЙ НА ЗАПИТАННЯ: «З ВАШОГО ДОСВІДУ, ЯК ВІДНОСИТЬСЯ 

ГРОМАДА (МЕШКАНЦІ МІКРОРАЙОНУ, ДЕ РОЗТАШОВАНИЙ ЦЕНТР, УЧИТЕЛІ ТА 

БАТЬКИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ, БЛАГОДІЙНІ І РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, СПЕЦІАЛІСТИ 

РІЗНОГО ФАХУ, ПІДПРИЄМЦІ ТОЩО)  ДО ДІТЕЙ-ВИХОВАНЦІВ ВАШОГО ЦЕНТРУ?» 

№ 

з/п 

 Кількість 

1. Повністю негативно 0 

2. Інколи трапляються випадки негативного відношення 4 

3. Нейтрально 3 

4. Інколи допомагають у вирішенні проблем таких сімей 17 

5. Самі ініціюють надання допомоги таким сім’ям 11 

6. Інше 2 

 

 

ТАБЛИЦЯ 3.5.3 

РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДЕЙ НА ЗАПИТАННЯ: «ЧИ ОТРИМУЄ ДОПОМОГУ ЦЕНТР ВІД 

ГРОМАДИ? ЯКУ? І ЯКИМ ЧИНОМ?» 

№ 

з/п 

Вид допомоги Кількість 

1. Матеріальна допомога у вигляді іграшок, взуття, одягу 10 

2. Благодійна, гуманітарна допомога 8 

3. Волонтерський рух 5 

4. Запрошення на різні заходи міста 4 

5. Майже не отримуємо 4 

6. Подарунки для дітей 2 

7. Вирішення господарських потреб закладу 1 

8. Допомога міського голови та міської ради  в організації оздоровлення 

вихованців Центру, сприяння поліпшенню стану харчування,  забезпечення 

лікувальними та профілактичними засобами.  

1 
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Підбиваючи підсумок, слід зазначити, що саме розвиток міжвідомчої 

взаємодії та активізація громади дозволить, об’єднавши ресурси, знання і 

досвід, вирішити більшість проблем у становищі й розвитку дітей. 
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ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ   

Державна політика збереження родини для дітей, які виховуються в 

сім’ях, що опинилися в складних життєвих обставинах, стала у 2012 році 

пріоритетом державної політики у сфері охорони дитинства.  

Важливу роль у цьому відіграють центри соціально-психологічної 

реабілітації дітей, де щорічно понад 5 тис. дітей протягом тривалого часу 

отримують комплексну соціальну допомогу. Центри соціально-психологічної 

реабілітації дітей – це заклади соціального захисту, де діти перебувають 

тимчасово. Одним із завдань Центрів є здійснення роботи, яка спрямована на 

повернення дітей до біолоігчної родини, влаштування у сімейні форми 

виховання (за умови, якщо батьки позбавлені батьківських прав) або 

інтернатні заклади. 

Найголовнішими причинами потрапляння дітей у Центри з біологічної 

родини, за даними дослідження «Діти в складних життєвих обставинах», є  

безвідповідальне батьківство,  алкоголізм батьків, тривала хвороба батьків та 

конфлікти батьків із дітьми. Із опікунських та прийомних родин основна маса 

дітей потрапляє до Центрів через асоціальну поведінку дітей та конфлікти в 

системі «дитина-прийомні батьки».    

Характеризуючи дітей, які проживають у сім’ях, що опинилися  в 

складних життєвих обставинах, опитані експерти  зазначають про цілий ряд 

проблем, серед яких найбільш поширеними є:  

 проблеми з навчанням;  

 занедбаний вигляд дітей;  

 проблеми у взаємовідносинах з батьками та однолітками;  

 проблеми у спілкуванні з дорослими; 

 проблеми зі здоров’ям;  
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 неспроможність батьків створити умови для своїх дітей в аспекті 

оздоровлення та проведення цікавого дозвілля;  

 значна частина дітей із таких сімей тільки інколи може 

отримувати повноцінне харчування; 

 діти не відчувають достатньо проявів любові, поваги та дружньої 

підтримки з боку всіх членів сім’ї. 

Як наслідок, ці діти мають психологічні відхилення та відхилення в  

поведінці й рівні розвитку. Серед найбільш поширених – агресивність,  

соціально-педагогічна занедбаність та асоціальні прояви поведінки.  Ці діти 

також мають високий рівень конфліктності, емоційну нестійкість, спотворену 

систему цінностей тощо. 

Відповідно, при наданні допомоги цій категорії дітей актуалізуються 

питання налагодження взаємовідносин із батьками, надання дітям емоційної 

підтримки, покращення матеріального та соціально-побутового забезпечення 

сімей та дітей, які опинилися  в складних життєвих обставинах, своєчасного 

оздоровлення, якісного медичного догляду та підтримки здоров’я дітей; 

створення належних умов для навчання і гармонійного розвитку дітей. 

У Центрах соціально-психолоігчної реабілітації дітей їм надається 

комплексна соціально-педагогічна та соціально-психологічна допомога. 

Надання допомоги здійснюється за результатами діагностики психологічного 

стану, поведінки і рівня розвитку  дитини, сімейного оточення, діагностики 

фізичного здоров’я тощо. Для оцінки психологічного стану дитини 

спеціалісти Центрів використовують різні методики, серед них найбільш 

поширеними є проективні методики. Широко використовують комплексні 

методики, за допомогою яких можна здійснювати діагностику як 

психологічного розвитку дитини, так і діагностування поведінки й рівня 

розвитку дитини.  
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Виділяють психолого-педагоігчну реабілітацію (реабілітація 

внутрішнього простору дитини) та соціально-психологічну (реабілітація 

зовнішнього простору дитини), які взаємопов’язані між собою 

У роботі Центрів щодо соціально-психологічної реабілітації 

використовується широкий спектр методів соціально-психологічної 

реабілітації, пріоритетними з них є  індивідуальні консультації та групові 

заняття. Крім того, фахівцями центрів у соціально-психологічній реабілітації 

використовуються також: ізотерапія, екскурсії, релаксаційні бесіди, 

психогімнастика тощо. Як правило, застосовуються комплексні методики 

корекції особистості дитини, спрямовані насамперед на подолання стану 

тривожності, агресії, відхилень у поведінці тощо. Вибір конкретних методик 

залежить від віку дитини, показників її психологічного стану та рівня 

підготовки фахівців. Крім того, фахівці при виборі методик соціально-

психологічної реабілітації врахувують особливості психологічного стану і 

рівня розвитку різних груп дітей: дітей, які зазнали насилля; гіперактивних 

дітей; агресивних дітей та дітей з високим рівнем тривожності тощо. 

Соціально-педагогічна реабілітація дітей у центрах соціально-

психологічної реабілітації  спрямована передусім на набуття навичок 

самообслуговування та самостійного життя, формування основ здорового 

способу життя, розвиток дитини  тощо. 

Якщо при проведенні соціально-психологічної та соціально-

педагоігчної реабілітації дитини вдається досягнути позитивних змін, то при 

проведенні соціальної роботи з батьками зустрічаються перешкоди, які не в 

змозі подалати фахівці центрів. Враховуючи, що основними причинами 

потрапляння дітей у заклад є зловживання батьками алкоголем чи 

наркотиками, безвідповідальне ставлення батьків до виконання своїх 

обов’язків, партнерство спеціалістів центрів та родин є досить 
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проблематичним – частина з них відмовляється від співпраці, а частина 

зовсім не відвідує дітей. Крім того, серед форм впливу на батьків в арсеналі 

фахівців центрів соціально-психологічної реаібілтації переважають бесіди, 

консультації щодо проблем виховання дітей, особливостей їх розвитку  тощо. 

Відсутність заходів примусового впливу на батьків та вирішення нагальних 

соціально-економічних проблем (подолання безробіття, вирішення житлової 

проблеми, підвищення загального рівня життя) є головними перепонами у 

досягненні найвищих результатів при збереженні родини для дитини. 

З метою удосконалення системи соціального захисту дітей, які 

опинилися у складних життєвих обставинах, пропонується: 

- посилити відповідальність батьків за виховання дитини шляхом 

запровадження норми відшкодування суми утримання дітей в інтернатних 

закладах або сімейних формах улаштування (у т.ч. і через застосування 

виправних робіт); посилення контролю за використанням соціальних виплат 

сім’ям з дітьми, передусім батьків, які вже були позбавлені батьківських 

прав; введення норми обов’язкового проходження програм соціально-

психологічної та соціально-педагогічної реабілітації батькам, діти яких 

проходять курс соціальної реабілітації в центрах соціально-психолоігчної 

реабілітації дітей і мають намір повернутися в родину; 

- розробити й запровадити показники, які дозволяють оцінити 

рівень відповідальності батьків щодо виконання батьківських обов’язків; 

- розробити та впровадити єдині  критерії вилучення дітей із 

родин; 

- вдосконалення технологій надання соціальної допомоги сім’ям, 

батьки в яких виконують обов’язки по догляду за вихованням дитини, а 

складні життєві обставини спричинені негативним впливом соціально-

економічних факторів або таким фактором, як стан здоров’я; 
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- при наданні соціальної допомоги обов’язково залучити батьків, 

осіб, які їх замінюють, до оцінювання ситуації в сім’ї, планування соціальних 

послуг, зміни поведінки і стилю життя сім’ї; 

- розробити та впровадити технології розвитку батьківського 

потенціалу (враховуючи значну частку сімей, які опинилися в складних 

життєвих обставинах внаслідок сімейних конфліктів); 

- розширити мережу закладів і послуг консультування батьків, які 

мають проблеми з вихованням дітей;  

- створення розгалуженої мережі закладів соціального захисту 

дітей та  закладів соціальної підтримки сім’ї, закладів і послуг підтримки 

сімей, які виховують дітей з особливими потребами, тощо.   
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ДОДАТОК. Програми і методики соціально-психологічної 

реабілітації та адаптації дітей, які перебувають у центрі соціально-

психологічної реабілітації 

 

ДОДАТОК  А.  Гра «Автопортрет»22  

 

Мета гри – розвиток позиції безумовного прийняття себе та іншої 

людини як особистості, що передбачає зацікавленість, увагу, 

співпереживання, відсутність осуду. Учасникам групи пропонується 

намалювати автопортрет (кольоровими олівцями, фарбами або 

фломастерами). Для зняття напруження необхідно сказати, що кожен має 

право нікому не показувати свій малюнок. 

Визначення стилю, якості, детальності зображення необхідно віддати 

на розсуд автора. (Як варіант цієї гри можна запропонувати малювання 

символічного портрета – у вигляді улюбленого казкового персонажа або 

предмета). 

Коли портрети закінчені, пропонується влаштувати «анонімну 

виставку», на якій виставити всі малюнки. Далі групі пропонується відвідати 

виставку, обговорюючи виставлені портрети як картини в музеї, 

відповідаючи на питання: 

Що, на вашу думку, хотів виразити автор? 

Які думки і почуття викликає у вас цей портрет? тощо. 

                                                            

22 Покращення реабілітаційного простору в закладах соціального захисту дітей. Методичні матеріали для 

спеціалістів/ ВГО «Жіночий консорціум України». – Київ, 2009., С.25-27. 
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Ведучому рекомендується м’яко відхиляти спроби вгадати автора 

портрета або висловлювання відносно якості зображення, наприклад, так: 

«Нам про це невідомо, і для нас не має значення, хто є автором портрета, 

коли вже він вирішив не підписувати свою роботу. Але ви ж розумієте, що 

для цієї виставки відбирали лише геніальні роботи». 
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ДОДАТОК  Б.  Корекційна програма формування у дітей навичок 

спілкування, подолання агресивності, конфліктності у стосунках (з 

досвіду роботи Центрів соціально-психологічної реабілітації служб у 

справах дітей Миколаївської області) 

Програма формування в дітей навичок спілкування 

Мета: розвиток дружніх взаємин у дітей. 

Завдання: 

- розвиток емоційної сфери: формування вміння розрізняти емоції і 

називати їх, усвідомлювати свої емоції й почуття, виражати їх; 

- формувати вміння встановлювати контакти; 

- зміцнення впевненості в собі; 

- розвиток самостійності; 

- навчити ставити запитання і відповідати на них; 

- розвиток уміння слухати і розуміти інших; 

- навчити відстоювати свою позицію; 

- формування позитивного ставлення до однолітків. 

Критерії добору дітей. У групу входять ізольовані, зневажені діти, 

негативні лідери. 

Етапи програми: 

розвиток емоційної сфери (3--4 заняття); 

формування комунікативних навичок (4--5 занять); 

формування навичок співпраці (6-7 занять); 
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формування вміння знаходити вихід із конфліктної ситуації (2--3 

заняття). 

Організація занять. Заняття проводяться раз на тиждень по 45--60 

хвилин. Кількість занять -- 5. Кількість дітей у групі -- 6-10 (залежно від 

віку). 

Структура занять: 

Розминка. (На першому етапі -- емоційні етюди. Далі -- ігри типу „Рука 

до руки”, „Зберіться разом”) 

Обговорення домашнього завдання. (На кожному занятті діти 

отримують домашнє завдання, виконання якого обговорюється у групі. На 

першому і другому етапах -- малювання на теми „Мій настрій у дитячому 

садку, школі, на занятті”, „Автопортрет”, „Я та мої друзі”. На другому і 

наступному етапах -- нові ігри в будинку, у класі, на вулиці.) 

Основна частина. 

І етап -- вправи та ігри „Країна Колобків”, „Абетка настрою”, „Маски”, 

„Чарівник”. 

II, III етапи -- вправи та ігри „Тісно, зате тепло”, „Межа”, „Спільне 

малювання”. 

Рефлексія чи заняття  з релаксації (залежно від етапу). 

Прощання. (Ритуал прощання містить у собі ігри: „Що в партнерові 

сподобалося?”, „Добрі побажання”, „Придумай подарунок”) 

Критерії ефективності. На останньому занятті дітям даються завдання, 

що потребують умінь співпрацювати, домовлятися, вирішувати суперечки. 
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Успішність виконання цих завдань є критерієм ефективності проведеної 

корекції. 

Заняття 1. “Знайомство”. 

Мета – створення позитивної мотивації і зацікавленості дітей у 

заняттях, атмосфери захищеності та взаємної довіри, навчання елементів 

ауторелаксації. 

Вправа 1. Опитувальник Р. Ассаджолі. Дітям пропонується письмово 

відповісти на запитання, а потім повідомити свої варіанти відповідей 

однокласникам: 

Які ігри та види спорту тебе найбільше цікавлять? Чи подобається тобі 

брати в них участь або чи ти хочеш лише спостерігати? 

У тебе багато друзів? Ти їх любиш? Чому? 

Ти найчастіше щасливий чи сумний? Що засмучує тебе найбільше? Чи 

можеш себе примусити не сумувати? Як? 

Чи задоволений ти самим собою? Ти хочеш стати кращим? У чому? Ти 

хотів би вислухати поради із цього приводу? 

Як ти думаєш: твої батьки та вчителі розуміють тебе? А однокласники? 

Чи добрі в тебе з ними стосунки? 

Вправа 2. ”Наскільки добре я себе знаю?” Кожен учень отримує Я-

картку з позначеними в ній діленнями й дістає завдання визначити рівень 

знання самого себе (причини доброго і поганого настрою, бажання мати 

когось із однокласників за друга/подругу; знання власних уподобань у їжі, 

іграх та видах спорту). Діти порівнюють цей рівень з висотою літери і легко 

справляються із завданням. 
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Вправа 3. “Слухаємо себе”. Це – вправа на релаксацію. Учням 

пропонують зручно влаштуватися і, заплющивши очі, “зазирнути” всередину 

себе і “побачити” свій настрій. Після виконання прийому відкрити очі, 

уважно розглянути малюнки, на яких зображені певні емоції (настрої), 

визначити свій настрій. Потім діти малюють свій настрій. Далі їм дається 

завдання: поділити сторінку в “щоденничку” навпіл і намалювати в одній 

колонці ті емоції, які їм подобаються, а в другій – ті, що не подобаються. 

Вправа 4. “Поділитися добрим настроєм”. Якщо в когось із дітей 

настрій поганий, інші дарують йому частку свого доброго настрою: 

тримаючи долоні відкритими, говорять щось приємне. Наприкінці вправи 

проводиться обговорення: 

Чи приємно було “дарувати” добрий настрій однокласникові? 

Чи приємно було отримувати “дарунки”? 

Чи поліпшився настрій і завдяки яким саме побажанням? 

Вправа 5. “Усмішка по колу”. Діти, взявшись за руки, усміхаються по 

черзі один одному. 

Вправа 6. Враження від заняття: що сподобалося, що було нове. Учні 

по черзі дають відповіді на запитання: 

Що сподобалося на занятті? 

Що нового дізнався на ньому для себе? 

Думка кого з однокласників була для тебе дуже цікавою? 

Заняття 2. З'ясування причин агресії. 

Мета: ігрова корекція агресивності, навчання елементів ауторелаксації, 

вироблення навичок адекватно виражати свій емоційний стан. 
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Вправа 1. “Веселка”. Дітям пропонується уявити собі веселку, пройти 

під нею, доторкнутися до неї, відчути тепло або прохолоду кольорів, 

“покататися” на веселці. Психолог діагностує дитячі враження і відчуття 

кожного кольору, що дає йому інформацію про внутрішній емоційий стан 

дитини. 

Вправа 2. “Боротьба”. Дітям пропонується стати один проти одного, 

взятися за руки і спробувати перетягти іншого на свій бік. Обговорення: 

Чи не так само ми поводимося у суперечці? 

Якщо ми перемогли, чи не засмучує нас, що інший лишився 

ображеним? 

Чи за таких обставин інший може зрозуміти, чого ми прагнемо? 

Вправа 3. “Капелюх”. Вправа дозволяє дітям засвоїти навички гнучкої 

поведінки і культури вербального спілкування в конфліктній ситуації. Учням 

пропонується роздивитися декілька зображень емоцій людини і намалювати 

ті емоції, які кожному до вподоби. Після того, як діти зобразили емоції, їх 

ознайомлюють із такою ситуацією: пан А. залишив випадково свого 

капелюха на кріслі, а пан В., не помітивши капелюха, сів у крісло. Ситуація 

програється у парах. Кожному учневі дається картка із зображенням певної 

емоції, з якою він має зіграти свою роль. Наприклад, А – “оскаженілий”, В – 

“винний.” Після цього дітям пропонують вирішити цю ситуацію, коли А і В 

“радісні” й “щасливі”. 

Вправа 4. “Мій девіз і герб”. Ця вправа дає дітям можливість обдумати 

і прийняти свій внутрішній світ цілісно. Вони вчаться висловлювати своє 

ставлення до окремих елементів зовнішнього світу. Інформація про 

середньовічних лицарів, які змагалися на турнірах і мали свій девіз і герб на 
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щиті. Учням пропонується придумати свої девіз і герб, але такі, щоб їх 

одразу могли впізнати друзі, а суперники – поважали б. 

Вправа 5. “Усмішка по колу”. Діти, взявшись за руки, всміхаються по 

черзі один одному. 

Вправа 6. Враження від заняття: що сподобалося, що було нове. Учні 

по черзі дають відповіді на запитання: 

Що сподобалося на занятті? 

Що нового дізнався на ньому для себе? 

Думка кого з однокласників була для тебе дуже цікавою? 

Заняття 3 . Причини страхів 

Мета – з'ясувати причини тривожності і страхів. 

Вправа 1. Що таке страх? 

Мета – зняття стану страху (психологічне знецінення страху). 

Діти показують страх мімікою та жестами. Психолог пропонує 

пригадати приклади висловлювань і прислів'їв про страх (серце у п'ятах, 

коліна тремтять, у страху великі очі). Під час нетривалого обговорення слід 

звернути увагу дітей на те, що багато людей переживає відчуття страху: і 

дорослі, і діти, і чоловіки, і жінки. Причому вони не обов'язково є боягузами. 

Просто бувають ситуації, коли щось чи хтось є неприємним для нас, 

непередбачуваним. 

Вправа 2. “Чого я боюся”. 

Мета – виробити правильне (конструктивне) ставлення до страху. 



 

101 

 

Психолог пропонує дітям намалювати те, що їх лякає. Попередня 

вправа зняла психологічне напруження, і діти виконують млюнки без 

надмірного емоційного переживання їх змісту. Потім учням пропонується 

відчути себе в ролі тих страхів, які вони намалювали. А їхні товариші 

відгадують, що це за страх. Акценти зміщуються з переживання негативних 

емоцій на вияв артистичних умінь та кмітливості. А сам страх стає просто 

мимовільним образом – розгаданим та смішним, а отже, безпомічним. 

Вправа 3. “Перелякана Миша і сміливий Ведмідь”. (Для цієї вправи 

потрібно дві іграшки – Миша та Ведмідь). 

Мета – допомогти дітям виробити гуманне ставлення до страху. 

У грі по черзі беруть участь усі діти. Один – Миша – розповідає, чого 

боїться; інший – Ведмідь – пропонує свою допомогу і каже, що слід зробити, 

аби подолати те, чого боїться Миша. Найчастіше діти приписують Миші 

власні страхи і побоювання, які вони щойно малювали. Ця гра дає 

можливість попрацювати над емпатичними вміннями та вмінням приймати 

рішення, які є важливими для ролі Ведмедя; а також умінням формулювати 

причину власних побоювань у ролі Миші. Вироблення гуманного ставлення 

до страху відпрацьовується, наприклад, таким чином: якщо Миша боїться 

змії, то Ведмідь не пропонує вбити змію, а пояснює, що вона не страшна, 

якщо її не зачіпати: і “ми посадимо її в сітку і віднесемо якомога далі”. З 

допомогою психолога діти змогли подолати страх. 

Вправа 4. “Веселка”. Школярам пропонується уявити собі веселку, 

пройти під нею, доторкнутися до неї, відчути тепло або прохолоду кольорів, 

“покататися” на веселці. Психолог діагностує дитячі враження і відчуття 

кожного кольору, що дає йому інформацію про внутрішній емоційий стан 

дитини. 
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Вправа 5. “Уосмішка по колу”. Діти, взявшись за руки, усміхаються по 

черзі один одному. 

Вправа 6. Враження від заняття: що сподобалося, що було нове. Учні 

по черзі дають відповіді на запитання: 

Що сподобалося на занятті? 

Що нового дізнався на ньому для себе? 

Думка кого з однокласників була для тебе дуже цікавою? 

Заняття 4. Корекція самооцінки. 

Мета – формування і розвиток адекватної самооцінки. 

Вправа 1. “Веселка”. Школярам пропонується уявити собі веселку, 

пройти під нею, доторкнутися до неї, відчути тепло або прохолоду кольорів, 

“покататися” на веселці. Психолог діагностує дитячі враження і відчуття 

кожного кольору, що дає йому інформацію про внутрішній емоційий стан 

дитини. 

Вправа 2. “Одне й те саме – по-різному”. 

Мета – зняти надмірне напруження і сприяти розкутості дітей. 

Психолог пропонує привітатися з усіма присутніми різними способами: 

невпевнено, агресивно, стримано, привітно. Вправа дає можливість кожній 

дитині побути в центрі уваги і відчути, як це приємно. Цінне те, що треба 

когось “зіграти”, а не опинитися перед усіма самим собою (можливо, 

незграбним, нерішучим). Важливо, що діти бачать, що одна і та сама людина 

не завжди є однаковою (“доброю” чи “злою”): вона різна--залежно від 

настрою та обставин, що їх спричинили. 

Вправа 3.”Скажи, хто твій друг?”. 
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Мета – з'ясувати, чи діти помічають у своїх друзів якісь негативні риси. 

Школярам пропонується описати свого друга, занотувавши вісім-

десять рис його характеру. Психолог показує учням відмінність між рисами 

характеру і рисами зовнішності людини чи її уподобаннями, а також – як 

ставиться людина до оточуючих, дорученої роботи. до тварин. Обговорення: 

якими є співвідношення позитивних та негативних рис в описі; 

про наявність яких рис легко було згадати; 

чи знають наші друзі про те, які риси їхнього характеру нам найбільше 

подобаються, і чи приємно їм було про це дізнатися. 

Психолог аналізує, які риси, якості особистості діти найчастіше 

називають як позитивні. Можна запропонувати дітям продовжити роботу над 

завданням і разом скласти перелік тих якостей, якими має бути наділений 

справжній друг, і тих, яких у друга не повинно бути. 

Вправа 4. “Дзеркало”. 

Мета – розвиток гнучкої поведінки: вміти бути і лідером, і 

послідовником. Учні стають у пари. Один – ініціатор рухів, другий їх 

повторює. Потім учні міняються ролями. Психологу важливо звернути увагу 

на те, щоб “лідери” шанували своє “відображення”--придумували рухи 

відповідно до вмінь і можливостей останніх. 

Вправа 5. “Скульптура”. 

Мета – досягти того, щоб дитина прагнула до особистісного зростання. 

Діти мають часто повертатися до ідеї створеної “власноруч” композиції, і, не 

боячись визначити і виправити власну помилку перед однокласниками, 

переробляти свої задуми – “скульптури”. Діти працюють у парах. Один –

“митець”, другий – “глина”. Завданням є створення композицій: полководець 
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– переможець, відомий учений / лікар / льотчик / балерина / фотограф / 

співачка / я і друг / подруга. Вправа викликає в дітей великий інтерес. У ній 

вони можуть створити майже реальний світ бажаних відносин і почуттів, 

показати його іншим. Психолог звертає увагу на тематику скульптур, ким 

більше подобається бути: чи “скульптором” чи “глиною” і чому. 

Вправа 6. “Усмішка по колу”. Діти, взявшись за руки, усміхаються по 

черзі один одному. 

Вправа 7. Враження від заняття: що сподобалося, що було нове. Учні 

по черзі дають відповіді на запитання: 

Що сподобалося на занятті? 

Що нового дізнався на ньому для себе? 

Думка кого з однокласників була для тебе дуже цікавою? 

Заняття 5. Навички спілкування. 

Мета – формування вміння уважно ставитися до оточуючих. 

Вправа 1. “Веселка”. Школярам пропонується уявити собі веселку, 

пройти під нею, доторкнутися до неї, відчути тепло або прохолоду кольорів, 

“покататися” на веселці. Психолог діагностує дитячі враження і відчуття 

кожного кольору, що дає йому інформацію про внутрішній емоційий стан 

дитини. 

Вправа 2. “Хто це?” 

Мета – зниження рівня тривожності внаслідок побоювання не 

відповідати очікуванням оточення. 

Школярі мають намалювати портрет, а на звороті аркуша вказати 10 

своїх найважливіших рис характеру. Після виконання учнями завдання 



 

105 

 

роботи збираються. Наступне завдання – за названими рисами визначити 

“автора”; за автопортретом назвати якості. Обговорення: 

Які риси вважаєте найважливішими? Чому? 

Чи хотіли б якісь риси змінити? 

За якою рисою ви одразу впізнали когось? 

За якимим якостями одразу впізнали вас? 

Чи є ці якості позитивними? 

Діти одержують досвід створення враження про іншу людиу. 

Найважливіше у вправі – одержання зворотного зв'язку безпосередньо, коли 

можна й потрібно перепитати і з'ясувати причини певної думки інших людей 

про себе. 

Вправа 3. “Відгадай, що я тобі дарую?” 

Мета – навчити дітей бути уважними до потреб оточуючих; думати, що 

саме може бути приємним для них. 

Спочатку дітям пропонуюь намалювати свій “подарунок” (квіти, 

усмішку), а потім “подарувати” його комусь, показуючи лише мімікою і 

жестами, що це має бути. Хтось із дітей відгадує. Важливо, що приємним 

подарунком можуть бути не лше цукерки, а й прихильність, щирість та увага 

інших людей. Бажання зробити іншого радісним і щасливим робить людину 

сильнішою. 

Гра 4."Сокіл і лис" 

Мета: моделювати навчальну ситуацію і розвивати довільність. 

Інструкція: Обираються сокіл і лис. Інші дити – соколята. Сокіл навчає 

своїх соколят грати. Він бігає в різних напрямках і одночасно робить різні 
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рухи руками (вверх, у сторони, вперед тощо). Зграйка соколят біжить за ним і 

слідкує за його рухами, намагаючись точно скопіювати їх. У цей час із нори 

вискакує лис. Соколята швидко присідають, щоб лис їх не помітив. (Лис 

з'являється по команді ведучого і ловить лише тих, хто не встиг присісти.) 

Соколята, яких спіймали, на деякий час вибувають із гри. Після гри всі 

сідають у коло і вислуховують пояснення, чому лис зловив соколят 

(неуважність на уроках призводить до погіршення навчання, нерозуміння 

предметів, відставання й отримання поганих оцінок, а щоб цього не сталось, 

потрібно бути уважним.  Якщо ж щось незрозуміло, попросити пояснити ще 

раз). 

Гра 5."Пташка" 

Мета: розвивати самоконтроль. 

Інструкція: Перед початком гри ведучий знайомить дітей із різними 

породами дерев. Можна показати їх на малюнку, розповісти, де вони ростуть. 

Перед грою всі підбирають для себе фант – іграшку чи будь-що інше. Гравці 

сідають у коло й обирають дитину, яка буде збирати фанти. Вона сідає в 

середину кола І всім гравцям дає назви дерев (дуб, клен, береза, ялинка, липа, 

каштан, горіх, вишня, тополя, акація, яблуня, груша, черешня, слива, 

абрикоса, айва, алича, пальма та ін.). Кожен повинен запам'ятати свою назву. 

Дитина, що збирає фанти, каже: "Прилетіла пташка і сіла на дуб". Дуб 

повинен відповісти: "На дубі трошки посиділа, а потім на березу полетіла". 

Береза називає інше дерево і т. д. Хто проґавив, віддає фант. Наприкінці гри 

фанти розігруються. Потрібно уважно слідкувати за ходом гри і швидко 

відповідати. Підказувати не можна. 

Вправа 6. "Я не можу -- я можу -- я спробую" 

Мета: розвивати мотивації до навчання. 
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Інструкція: Якщо дитина відмовляється виконувати якесь завдання, 

говорячи, що вона точно з ним не впорається, вчитель просить її уявити іншу 

дитину, яка знає набагато менше, ніж вона, і дійсно не може впоратись із 

завданням (не знає літер, цифр, не вміє говорити). Потім пропонують уявити 

дитину, яка зуміє впоратися із завданням. Дітей запевняють, що вони при 

цьому зможуть, якщо спробують, зробити все правильно. Дитина кладе руки 

на відкриті долоні дорослого, і весь клас, група говорять "чарівні слова": 

"Я не можу..., -- і кожен по черзі каже, чому це завдання для нього 

важке; 

"Я можу...," -- діти по черзі кажуть, що вони можуть зробити; 

"Я спробую і зумію..." -- кожен намагається сказати, якою мірою він 

зможе виконати завдання, якщо докладе зусиль. Правильність чи 

неправильність реплік дітей не коментуються, підкреслюється лише, що 

кожен чогось не вміє, чогось не може, але кожен зуміє, якщо спробує, схоче 

це зробити і зможе бути не гіршим за інших. 

Вправа 4. “Усмішка по колу”. Діти, взявшись за руки, усміхаються по 

черзі один одному. 

Вправа 5. Враження від заняття: що сподобалося, що було нове. Учні 

по черзі дають відповіді на запитання: 

Що сподобалося на занятті? 

Що нового дізнався на ньому для себе? 

Думка кого з однокласників була для тебе дуже цікавою? 
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ДОДАТОК В.  Ігри та вправи для дітей із труднощами у спілкуванні (з 

досвіду роботи Харківського обласного притулку для дітей) 

1 "Секрет" 

Усім учасникам ведучий роздає по "секрету" з гарної скриньки (ґудзик, 

намистинку, старий годинник, перстень і т.д.), кладе в руки та затискує 

кулачок. Учасники рухаються по кімнаті й переповнені цікавістю, знаходять 

способи умовити кожного показати йому свій секрет. 

Примітка: ведучий слідкує за процесом обміну «секретами», допомагає 

найбільш нерішучим знайти спільну мову з кожним учасником. 

2 "Рукавички" 

Для гри потрібні вирізані з паперу рукавички, кількість пар дорівнює 

кількості пар учасників гри. Ведучий розкидає рукавички зі схожим 

орнаментом, але не розмальованим, на підлозі. Діти розходяться по кімнаті. 

Знаходять свою "пару", відходять у куточок і з допомогою трьох олівців 

різного кольору намагаються якомога швидше розмалювати рукавички 

однаково. 

Примітка: ведучий спостерігає, як організовують спільну роботу пари, 

як ділять олівці, як при цьому домовляються. Переможців поздоровляють. 

3. "Добра тварина" 

Учасники стають у коло та беруться за руки. Ведучий тихенько 

говорить: "Ми – одна велика, добра тварина. Давайте послухаємо, як вона 

дихає?" – всі прислухаються до свого дихання, дихання сусідів. "А тепер 

давайте подихаємо разом!" Вдих – усі роблять крок уперед. Видих – усі 

роблять крок назад. Вдих – усі роблять два кроки вперед, видих – усі роблять 

2 кроки назад. Вдих – 2 кроки вперед, видих – 2 кроки назад. "Так не лише 

дихає тварина, так же чітко й рівно б'ється її велике добре серце. Стук – крок 
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уперед, стук – крок назад і т.д. Ми всі беремо дихання та стук серця цієї 

тварини собі". 

4. "Компліменти". 

Учасники сидять у колі, всі беруться за руки. Дивлячись в очі сусідові, 

треба сказати йому декілька добрих слів, за щось похвалити. Той, хто 

одержує комплімент, киває головою і говорить: "Дякую, мені дуже 

приємно?" – потім він дарує комплімент сусідові. Вправа проводиться по 

колу. 

Застереження: 

-   деякі діти не можуть сказати комплімент, їм необхідно допомогти. 

Можна замість компліменту просто сказати "смачне", "солодке" слово або 

назву квітки; 

-   якщо дитина не може сказати комплімент, не чекайте, коли почне 

сумувати його сусід, скажіть комплімент самі. 

5. "Кухарчата" 

Усі стають у коло – це каструля. Зараз будемо готувати суп (компот, 

вінегрет, салат). Кожен придумує, ким він буде (м'ясо, бульба, морква, 

цибуля, капуста, перець, сіль і т.д.). Ведучий проголошує по черзі, що він 

хоче покласти в каструлю. Учасник, який себе пізнав, застрибує в коло, 

наступний, стрибнувши, бере за руки попереднього. І так до тих пір, поки всі 

"компоненти" не з'являться в колі. Гра продовжується. У результаті 

«зварилася» запашна, гарна страва – смакота просто! 

Ігри та вправи для дітей зі страхами 

1.  Намалюй свій страх, переможи його". 
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До початку виконання вправи бажано поговорити з дитиною: "Чого ти 

боїшся? Коли тобі буває страшно? Чи було, що ти сильно злякався?". Потім 

дитині пропонують намалювати те, чого вона боїться. Потрібен великий лист 

паперу, олівець або фарби. Після малювання ще раз слід проговорити, чого 

вона конкретно боїться. Потім візьміть ножиці та попросіть дитину розрізати 

"страх" на дрібні шматки, а ті на ще дрібніші, допоможіть дитині в цьому. 

Коли "страх" розсиплеться на щонайменші шматочки, покажіть дитині, що 

тепер його зібрати неможливо. Зберіть ці дрібнесенькі шматочки у великий 

лист паперу, підійдіть до відра для сміття та викиньте папір. Потім підіть 

разом із дитиною та викиньте все сміття – воно вам більше не потрібне, його 

вивезуть і спалять, а разом зі сміттям спалять і "страх", більше його ніколи не 

буде. 

Примітка: повторіть вправу через 1-2 тижні. Зверніть увагу на те, що 

змінилося при зображенні страху (колір, сюжет, композиція) та робіть це до 

тих пір, доки не побачите не занепокоєний вираз обличчя дитини у відповідь 

на прохання: "Намалюй свій страх". 

2.  "Художники-натуралісти". 

Для виконання цієї вправи батьки теж повинні попрацювати над своїми 

страхами та упередженнями. 

Візьміть великий лит білого паперу або шмат старої шпалери, 

покладіть на газети або клейонку. Перед гравцями поставте блюдце з рідкими 

фарбами. Дозвольте собі та дитині малювати не пензликом, а пальцями, 

кулачками, ліктями, щічками, носиком, руками. Сюжет малюнка можна 

вибрати будь-який: "Падає листя", "Сліди невидимих звірів", "Фантастична 

планета", «Різнокольорова мозаїка» тощо. 

Примітка: після вправи бажано добре помитися, відновлюючи в собі 

відчуття свободи та радості, яке у вас народилося під час гри. 
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Добре проводити цю вправу на природі перед купанням і потім відми-

вати всім разом один одного. 

3.  "Розкажи свій страх" 

Мінімальна кількість учасників – 2, чим більше, тим продуктивніша 

вправа. У тісному колі, де встановлені довірливі стосунки, дорослий 

розповідає про дитячі страхи: "А ось коли я був таким, як ти...", потім задає 

питання: "А у вас таке було?", "А хто чого боявся? Розкажіть!". Діти за 

бажанням розповідають про ситуації, коли їм було страшно. 

Ведучий кожен раз просить підняти руки тих, у кого було щось 

подібне. 

Застереження: слідкуйте, щоб сюжет розповідей був не схожим, 

обговоріть усі можливі дитячі страхи – темрява, смерть, чужі люди, тварини, 

злі казкові герої тощо. 

4.  "Ведмежатко" 

Усі стають у коло, беруться за руки, "ведмежатко" сидить у колі із 

заплющеними очима. Усі хором говорять (краще співати) віршик і повільно 

рухаються до центру кола: 

Ведмежатко, медвежатко 

Спить у своїй берлозі. 

Хоча він небезпечний, 

Будьте обережні: 

Ви такому пустуну 

Не вірте ніколи. 
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Ведмежатко по закінченні віршика (пісеньки) раптово піднімається і 

намагається доторкнутися до кого-небудь із дітей. 

Ігри та вправи для дітей на підвищення впевненості в собі 

1. "Гойдалки" 

Брати участь у грі можуть хтось із батьків і дитина або двоє дітей. 

Один сідає в положення "зародку": піднімає коліна і схиляє до них голову, 

ноги щільно притиснуті до підлоги, руками слід обхопити коліна. Очі 

заплющені. 

Другий стає за спиною, кладе руки на плечі учаснику, який сидить, і 

обережно починає повільно гайдати його, як гойдалка. Ритм повільний, рухи 

повільні. Виконувати вправу 2-3 хвилини. 

Попередження: учасник, який сидить, не повинен чіплятися ногами за 

підлогу і відкривати очі. Можна одягти на очі пов'язку. Потім учасники 

міняються місцями. 

2 "Гармонійний танок" 

У грі беруть участь двоє. Один закриває очі (краще одягти пов'язку). 

Учасники стають один проти одного, торкаються легенько руками. Лунає 

повільна музика. Ведучий робить повільні рухи руками, тілом, присідає, 

трішки відходить  убік, уперед, назад.  

* Завдання учасника, якого водять, повторювати рухи ведучого, не 

розгублюватися, слідкувати за руками ведучого. 

Попередження: Не припускати обміну ролями, тобто учасник, якого 

водять, не повинен ставати ведучим. Можна дозволити учаснику, якого 

водять, виконувати вправи спочатку з відкритими очима. 
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3.  "Рибалка і рибка" 

Чим більше учасників, тим цікавіша гра та корисніша, але не менше 6. 

Двоє учасників – рибки. Інші стають у дві лінії парами один до одного 

обличчям, беруть один одного за руки – це невід. Рибка хоче вибратись із 

невода, вона знає, що це небезпечно, але ж потім її чекає воля. Вона повинна 

проповзти на животі під сплетеними руками, які при цьому торкаються його 

спини, лоскочуть, злегка стукають. Коли рибка звільнилась із сіті, вона чекає 

свою подругу, вони беруться за руки і стають неводом. Процес зміни ролей 

повторюється. 

Застереження: рухи невода повинні бути в міру агресивними. 

 4.  "Жмурки" 

Старовинна, перевірена віками гра. Ведучому зав'язують очі, решта 

учасників бігають по кімнаті, викрикуючи веселі звуки: "ку-ку", "ля-ля", "а 

ось я". Схопивши того, що попався, ведучий вгадує, хто це, і лише після 

цього знімає пов'язку. 

Застереження: слідкуйте за тим, щоб дитина довго не "журилась" у 

пошуках гравців. Як тільки відчуєте, що гра зацікавила, з  радістю 

піддайтесь. 

5.  "Маски" 

Мінімальна кількість учасників – 2, але чим більше, тим цікавіша й 

корисніша гра. Необхідні фарби і папір, липка стрічка. На папері малюються 

страшні маски, потім кожен учасник приміряє на себе будь-яку маску, 

залишається в ній на деякий час. Можна потанцювати "дикі танці", побігати, 

поганятись один за одним. Потім відбувається ритуал зняття масок, усі 

беруться за руки, усміхаються один одному, можна повільно потанцювати. 
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Порада: щоб закріпити маски на обличчі, краще використовувати 

липку стрічку або пластир. 

 

Ігри та вправи на зниження агресії й ослаблення негативних 

емоцій 

1. "По горбах" 

 Паперові "горбики" повинні бути на такій відстані, яку можна подола-

ти в стрибку з невеликими зусиллями. Гравці – жабки, котрі живуть на 

болоті. Разом на одному горбику вередливим жабенятам тісно. Вони 

застрибують на горбик сусідів і квакають: 

"Ква-ква, посунься!" 

Якщо двом жабкам тісно на одному горбику, то одна із них стрибає 

далі або зіштовхує в "болото" сусідку, а та шукає собі новий "горбик". 

2. "Час тиші та час можна" 

Домовтеся з дітьми, що інколи, коли ви зморилися і хочете відпочити, у 

домі буде час тиші. 

Дитина повинна вести себе тихо, спокійно гратися, малювати. А деколи 

буде час "можна". Дитина бігає, кричить, обіймає друзів. 

Примітка: "Часи" можна чергувати, а можна виділити дні для "тиші" і 

"можна", так щоб це стало звичкою. 

3. "Сваримося овочами” 

Запропонуйте дітям посваритися не поганими словами, а овочами. 

-   ",Ти – огірок!" 
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-   "Ти – редиска!". 

Сварка проходить весело і без сліз. 

4. "Курки та півень" 

На лавці одна біля одної сидять "курки". "Півень", заклавши руки за 

спину, гордо походжає побіля "сідала". Неочікувано він штовхає одну із 

"курок". Та повинна утриматися на "сідалі", не зіштовхнувши при цьому 

сусідки. Той, по чиїй вині «курки» впали, стає «півнем». 

5."Йди, злість, іди". 

Діти лежать на ватних матрацах по колу. Заплющивши очі, вони 

починають щосили бити ногами по матрацу з криком "Йди, злість, іди!". (З 

хв.). За командою дорослого діти лягають у позу "зірки", широко розкинувши 

ноги і руки, і спокійно лежать, слухаючи музику. (З хв.)         

Методи саморегуляції і зняття психологічної напруги у дітей 

1."Візьми себе в руки" 

Дитині говорять: "Як тільки ти відчуєш себе неспокійно, тобі захо-

четься когось стукнути, щось кинути, є дуже простий спосіб довести собі 

свою силу: обхопи долонями лікті й сильно притисни до грудей – це і є поза 

стриманої людини". 

2."Прокидайся, третє око". 

Людина може бачити не тільки очима. Мудрість і розум, витримка та 

спокій можуть прокинутися у твоєму «третьому» оці. Візьми вказівний 

палець, розправ його і поклади на лоб між бровами над носом. Тут твоє 

«третє» око – око мудрості. Потри це місце, приказуючи: "Прокидайся, 

«третє» око, прокидайся, «третє» око..." 
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3. Заряд бадьорості 

"Сядь вільно. Витягни вперед руки і приготуй два пальчики – великий і 

вказівний. Візьмися ними за самісінькі кінчики вух – один зверху, другий 

знизу вушка. Помасажуй вушка, примовляючи: "Вуш-тшу, вушки чують 

усе!" 10 разів в одну, 10 разів – в другу. А тепер опусти руки, струсни долоні. 

Приготуй вказівний палець, витягни руку і постав його між бровами 

над носом. Помасуй ці точки стільки ж разів зі словами: "Прокидайся, 

«третє» око". Струсни долоні. 

Збери пальці в кулачок, знайди внизу шиї ямку, поклади туди руки й зі 

словами: "Я дихаю, я дихаю, дихаю!" – помасажуй ямку 10 разів в одну 

сторону і 10 разів в іншу. Молодець! Ти – бачиш, чуєш, відчуваєш. 

4. "Зламана лялька" 

Іноді іграшки ламаються, але їм можна допомогти. Покажи ляльку, у 

якої обірвалися нитки, що тримають голову, шию, руки, тіло, ноги. Вона вся 

"розхиталася", з нею не бажають гратися. Потряси всіма розламаними 

частинами одночасно. А зараз збери, закріпи нитки – повільно, обережно 

з'єднай голову і шию, розправ їх. Тепер вирівняй плечі й закріпи руки, 

подихай рівно і глибоко, і на місці буде (тіло) тулуб, а ще  виправ ноги. Усе! 

Ляльку відремонтував ти сам, тепер вона знову гарна, з нею всі бажають гра-

тися. 

5. "Гора з плечей" 

Коли ти страшенно натомився, тобі важко, хочеться лягти, а треба щось 

робити, скинь "гору з плечей". Встань, широко розстав ноги, підніми плечі, 

відведи їх назад, а потім знову опусти. Зроби цю вправу 5-6 разів і тобі 

відразу стане легше. 



 

 

ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ СІМЕЙНОЇ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

 

 

Лінійний розподіл відповідей  

на запитання анкети 

 

ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ СЛУЖБ У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

 

дослідження «Діти у складних життєвих обставинах» 

 

 

Регіон:  

1 АР Крим  1  15 Миколаївська  - 

2 Вінницька  2  16 Одеська  - 

3 Волинська  -  17 Полтавська  2 

4 Дніпровська  -  18 Рівненська  3 

5 Донецька  5  19 Сумська  1 

6 Житомирська  2  20 Тернопільська  1 

7 Закарпатська  7  21 Харківська  1 

8 Запорізька  1  22 Херсонська  2 

9 Івано-Франківська 1  23 Хмельницька  2 

10 Київська  1  24 Черкаська  3 

11 м. Київ  -  25 Чернігівська  2 

12 Кіровоградська  -  26 Чернівецька  - 

13 Луганська  -  27 м. Севастополь  2 

14 Львівська  2   Регіон невідомий  1 

     Всього: 42 



 

 

 

1. Повна  назва місця Вашої роботи   

№ 

з/п 

Назва 

регіону 

Місце роботи Кількість 

1. АР Крим Управління з захисту прав дітей (служба у справах дітей) 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної 

Республіки Крим 

1 

2. Вінницька Служба у справах дітей Теплицької райдержадміністрації, 

Вінницької облдержадміністрації 

2 

3. Донецька Служба у справах дітей Шахтарської міської ради,  

міської ради,  Слов’янської міської ради, Горлівської 

міської ради,  Дружківської міської ради 

5 

4. Житомирська Служба у справах дітей,  Житомирської 

облдержадміністрації 

2 

5. Закарпатська Служба у справах дітей Закарпатської 

облдержадміністрації (2),   Вільнянської 

райдержадміністрації,  Хустської районної державної 

адміністрації (4) 

7 

6. Запорізька Служба у справах дітей Запорізької обласної державної 

адміністрації 

1 

7. Івано-

Франківська 

Служба у справах дітей Івано-Франківської 

райдержадміністрації 

1 

8. Київська Служба у справах дітей та сім'ї Київської обласної 

державної адміністрації 

1 

9. Львівська Служба у справах дітей Жовківської районної державної 

адміністрації,  Львівська міська рада 

2 

10. Полтавська Служба у справах дітей Полтавської обласної державної 

адміністрації, Чутівської районної державної адміністрації 

Полтавської області 

2 

11. Рівненська Служба у справах дітей Виконавчого комітету Рівненської 

міської ради (2), Рівненської обласної державної 

адміністрації 

3 

12. Сумська Лебединська районна державна адміністрація 1 

13. Тернопільська Служба у справах дітей ОДА 1 

14. Харківська Служба у справах дітей Харківської   обласної державної 

адміністрації 

1 



 

 

 

2. Ваша посада  

№ 

з/п 

Посада Кількість 

1. Начальник служби у справах дітей  9 

2. Заступник начальника служби у справах дітей  2 

3. Начальник відділу   3 

4. Головний спеціаліст 18 

5. Спеціаліст 1 категорії  1 

6. Завідувач сектора  5 

7. Провідний спеціаліст служби у справах дітей  3 

8. Не визначено  1 

 Всього: 42 

 

15. Херсонська Служба у справах дітей районної державної адміністрації, 

Херсонської обласної державної адміністрації 

2 

16. Хмельницька Служба у справах дітей Хмельницької 

райдержадміністрації,  облдержадміністрації 

 

2 

17. Черкаська Виконавчий комітет Ватутінської міської ради Черкаської 

області,  Золотоніської районної державної  адміністрації 

Черкаської області,  Черкаської обласної державної 

адміністрації 

3 

18. Чернігівська Служба у справах дітей Чернігівської районної державної 

адміністрації,  Чернігівської облдержадміністрації 

2 

19. м. Севастополь Служба у справах дітей Ленінської райдержадміністрації,  

Балаклавської районної державної адміністрації м. 

Севастополя 

2 

20. Регіон 

невідомий 

Служба у справах дітей облдержадміністрації 1 

 Всього:  42 



 

 

 

3. Термін роботи  

№ 

з/п 

Термін роботи Кількість 

1. 6 місяців  5 

2. 9 місяців  1 

3. 1 рік  4 

4. 1,5 роки 1 

5. 1 рік 10 місяців 1 

6. 3 роки  1 

7. 4 роки  3 

8. 4 роки 1 міс. 1 

9. 5 років 1 

10. 6 років 3 

11. 6 років 7 місяців   1 

12. 7 років  9 

13. 8 років  1 

14. 9 років  3 

15. 10 років 7 місяців  1 

16. 11 років   2 

17. 12 років 2 

18. 13 років 1 

19. 20 років 1 

 Всього: 42 

 

5. Ваша стать:   

№ 

з/п 

Стать Всього 

Жіноча Чоловіча Не визначена 

1 31 9 2 42 



 

 

 

6. Ваш вік 

№ 

з/п 

Вік (років) Кількість 

1. 23 1 

2. 24 3 

3. 25 1 

4. 27 1 

5. 29 2 

6. 30 4 

7. 31 5 

8. 32 1 

9. 34 4 

10. 36 1 

11. 37 1 

12. 39 3 

13. 42 3 

14. 43 1 

15. 44 1 

16. 45 1 

17. 48 1 

18. 49 1 

19. 50 2 

20. 52 2 

21. 53 1 

22. 54 1 

23. Не визначено 1 

 Всього: 42 

 



 

 

1. ЯКІ КАТЕГОРІЇ ДІТЕЙ, НА ВАШУ ДУМКУ, МОЖНА ВІДНЕСТИ ДО ТАКИХ, ХТО 

ОПИНИВСЯ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ? 

№ 

з/п 

Категорії дітей Кількість 

1. батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків 38 

2. діти, які систематично залишають місце постійного проживання 28 

3. діти, які зазнали насилля   37 

4. бездоглядні діти 2 

5. діти, які залишились без постійного місця проживання та жебракують 5 

6. діти, батьки яких постійно зловживають спиртними напоями та 

наркотичними речовинами 

6 

7. діти, що виховуються в сім’ях з тривалою хворобою батьків 1 

8. діти із сімей, де виникли конфліктні ситуації між дорослими членами сім’ї, 

між дорослими та дітьми 

1 

9. діти, які перебувають в конфлікті із законом 2 

10. дитина, яка систематично залишає місце постійного проживання 1 

11. дитина засуджена до покарання 2 

12. дитина, яка повернулась з загальноосвітньої школи соціальної реабілітації 

неповнолітніх, амністованих, які відбували покарання у вигляді позбавлення 

волі на певний строк 

1 

13. діти, які за заявою батьків виховуються в інтернатних закладах 1 

14. діти з малозабезпечених сімей 1 

15. складні соматичні чи інфекційні захворювання 1 

16. в сім’ях де відчувається брак мінімальних побутових умов 1 

17. де існують конфлікти батьків між собою 1 

18. малозабезпечені 0 

19. багатодітні 0 

20. функціонально-неспроможні 0 

21. діти вулиці 1 

22. діти, які постійно вживають алкоголь, наркотики 2 



 

 

23. діти, батьки яких інваліди 1 

24. діти сироти та позбавлені батьківського піклування 1 

25. трудова міграція 1 

26. діти, які проживають у сім’ях, де батьки не виконують батьківських 

обов’язків; Діти, які проживають у родинах, в яких один із батьків помер, 

загинув; Діти, які проживають у малозабезпечених родинах 

1 

 



 

 

2.ЗА ЯКИМИ КЛЮЧОВИМИ ОЗНАКАМИ ВИ ХАРАКТЕРИЗУЄТЕ КАТЕГОРІЮ ДІТЕЙ, ЯКІ 

ОПИНИЛИСЯ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ? 

 

 

 

3. НАПИШІТЬ ОЗНАКИ ЗА ЯКИМИ СІМ’Ю МОЖНА ВІДНЕСТИ ДО КАТЕГОРІЇ СІМЕЙ, ЯКІ 

ОПИНИЛИСЯ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ: 

№ 

з/п 

 Кількість 

1. Безробіття батьків 12 

2. Відсутність постійної роботи та доходу 2 

3. Бідність, малозабезпеченість 5 

4. Відсутність власного житла 8 

5. Відсутність документів 1 

6. Несприятливі умови проживання та порушення санітарно-гігієнічних норм 15 



 

 

№ 

з/п 

 Кількість 

7. Аморальна поведінка батьків та асоціальний спосіб життя 5 

8. Зловживання спиртними напоями, наркотичними речовинами 26 

9. Члени сім’ї скоюють злочини та правопорушення 4 

10. Втягнення дитини у жебрацтво, залучення до протиправних діянь, 

експлуатація дитини 

3 

11. Безвідповідально ставляться до задоволення потреб дитини у харчуванні, 

освіті, охороні здоров`я, фізичному та психологічному розвитку, 

8 

12. Батьки не в змозі самостійно вирішувати питання утримання та виховання 

дітей  

8 

13. Ухиляються від виконання батьківських обов’язків  18 

14. Неповна сім’я 3 

15. Трудова міграція одного з батьків 2 

16. Сім'я, в який існує криза та складні стресові обставини 9 

17. Конфлікти між дорослими членами сім’ї 2 

18. Конфліктні стосунки дітей з батьками 2 

19. Насилля в сім’ї 18 

20. Психічні захворювання дорослих членів сім’ї 3 

21. Тривала хвороба батьків 3 

22. Прояви девіатної поведінки дитини 2 

23. Діти, які систематично самовільно залишають місця постійного проживання, 

навчання. 

3 

 

4. ВИДІЛІТЬ, БУДЬ-ЛАСКА, ОСНОВНІ ПРИЧИНИ, ЯКІ, НА ВАШУ ДУМКУ, ПРОВОКУЮТЬ 

СКЛАДНІ ЖИТТЄВІ ОБСТАВИНИ ДИТИНИ: (Напишіть п’ять основних чинників) 

№ 

з/п 

 Кількість 

1. Бідність сімей з дітьми 10 

2. Безробіття  одного чи обох батьків 7 



 

 

3. Відсутність власного житла 4 

4. Незадовільні житлові умови родини 19 

5. Трудова міграція батьків 1 

6. Тривала хвороба батьків  3 

7. Тривала хвороба дітей 0 

8. Поява у родини дитини-інваліда або дитини з вадами розумового або 

фізичного розвитку 

0 

9. Інвалідність батьків 0 

10. Смерть одно з батьків 0 

11. Сімейні конфлікти  19 

12. Розлучення батьків  0 

13. Повернення одного з батьків з місць позбавлення волі 1 

14. Конфліктні стосунки дітей з батьками  5 

15. Агресивна поведінка батьків, насилля в сім’ї 35 

16. Безвідповідальне ставлення батьків до виконання своїх обов’язків  40 

17. Алкоголізм батьків 37 

18. Негативні стосунки дитини з вітчимом, мачухою, опікунами 0 

19. Зловживання батьків наркотичними засобами 18 

20. Асоціальна поведінка дітей 2 

21. Злочинна діяльність батьків 2 

22. Психічні захворювання дорослих членів сім’ї 7 

23. Інше: 0 

 



 

 

5.ЩО, НА ВАШУ ДУМКУ НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ, ЩОБ СВОЄЧАСНО ВИЯВЛЯТИ СІМ’Ї, ЯКІ 

ОПИНИЛИСЯ У СЖО? 

№ 

з/п 

 Кількість 

1. Налагодити міжвідомчу взаємодію та співпрацю суб’єктів соціальної роботи з 

органами місцевої виконавчої влади, навчальними закладами, закладами 

охорони здоров’я, правоохоронними органами, іншими установами та  

організаціями незалежно від форм власності. 

12 

2. Удосконалити систему взаємоінформування усіх установ та організацій, що 

займаються даними питаннями  

10 

3. Якісна робота фахівців з соціальної роботи 6 

4. Проведення профілактичних рейдів «Діти вулиці», «Підліток», 

«Неблагополучна сім’я» 

5 

5. Добросовісне виконання посадових обов’язків особами на яких покладені 

обов’язки щодо захисту прав дитини 

5 

6. Змінити байдуже ставлення більшості членів суспільства до чужих проблем 4 

7. Постійний моніторинг (контроль) родин, що опинилися на грані (мають ризик 

опинитися в) СЖО 

3 

8. Соціальне інспектування сімей 2 

9. Систематично проводити роботу по інформуванню населення про діяльність 

ЦСССДМ, Служб у справах дітей, формування довіри у населення 

2 

10. Розробити на державному рівні чіткі критерії визначення родин, що опинилися 

в СЖО 

2 

11. Встановити відповідальність суб`єктів за ненадання інформації про дитину, яка 

опинилась у складних життєвих обставинах 

2 

12. Підвищити рівень контролю органами опіки та піклування на місцях  1 

13. Закликати людей про необхідність повідомляти відповідні органи, якщо стали 

свідками неналежного ставлення до дитини через ЗМІ, не бути байдужими 

1 

14. Ефективні заходи щодо запобігання виникненню складних життєвих обставин 

у сім’ї 

1 

15. Вчителі, вихователі та лікарі повинні негайно надавати інформацію про 

неблагополучні сім’ї. 

1 

16. Взаємодія між суб’єктами соціальної роботи повинна буди чітко врегульована 

відповідними нормативними актами. 

1 

 



 

 

6. З ВАШОГО ДОСВІДУ, ЯК ВПЛИВАЮТЬ СКЛАДНІ ЖИТТЄВІ ОБСТАВИНИ НА:  

№ 

з/п 

 

Психологічний стан дитини Загальний розвиток дитини Поведінка дитини 

1 Емоційно-нестійкий стан Відстає у фізичному розвитку Асоціальна поведінка 

2 Притаманні прояви агресії Затримка інтелектуального 

розвитку 

Схильність до 

правопорушень 

3 Пригніченість, депресія, 

замкнутість 

Відсутність навичок 

самообслуговування 

Схильність до бродяжництва 

4 Почуття незахищеності Негативний життєвий досвід Схильність до порушень 

поведінки та пропуску занять 

без поважних причин у школі 

5 Затримка психічного 

розвитку 

Затримка мовного розвитку Вживання алкоголю, 

наркотиків, токсичних 

речовин 

6 Занижена самооцінка, 

нездатність себе захистити  

Низький рівень сформованості 

пізнавальних процесів 

Демонстрація страху перед 

появою батьків 

7 Відсутність поняття добра і 

зла, навиків довірливого 

ставлення до людей, 

нещирість у стосунках 

Нездатність до відчуття 

провини, до емоційної 

прихильності 

Проблеми у стосунках із 

однолітками, особами 

протилежної статі 

8 Схильність до суїциду Розвиток дитини проходить не 

у відповідності до її  віку 

Здатність до стосунків, 

пов’язаних на експлуатації 

людей 

 

7. ЯКІ, НА ВАШУ ДУМКУ, ОСНОВНІ ІНДИКАТОРИ СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИН 

НАЙЧАСТІШЕ НЕГАТИВНО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗВИТОК ДІТЕЙ 

№ 

з/п 

 Кількість 

1. Безвідповідальне ставлення батьків до виконання  батьківських обов’язків 18 

2. Неналежне забезпечення дитини з боку батьків 3 

3. Байдужість батьків до дітей 9 

4. Неналежне харчування дітей 3 

5. Неналежні побутові  умови проживання 7 



 

 

6. Негативний вплив на розвиток дітей  4 

7. Зловживання алкоголем та наркотичними засобами батьками 27 

8. Аморальний спосіб життя батьків 4 

9. Агресивна поведінка батьків 14 

10. Насильство в сім’ї 14 

11. Конфліктні стосунки дітей з батьками 2 

12. Складні життєві обставини в сім’ї 1 

13. Малозабезпеченість 8 

14. Безробіття батьків 2 

15. Сімейні конфлікти 7 

16. Психічне захворювання батьків 2 

17. Важка тривала хвороба батьків чи одного з них 1 

18. Затримка психічного розвитку дитини 1 

19. Неготовність батьків до батьківства 1 

20. Асоціальна поведінка дітей 1 

21. Негативні приклади  поведінки однолітків (втягнення однолітками в 

конфлікт з законами) 

1 

22. Бездіяльність органів влади, закладів, установ, посадових осіб щодо сімей, 

що опинилися в складних життєвих обставинах 

2 

23. Відсутність емоційного тепла в родині 3 

24. Злочинна діяльність батьків 3 

 

8. ЯКІ ОСНОВНІ ПОТРЕБИ ДІТЕЙ, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ 

ОБСТАВИНАХ? (Напишіть основні п’ять) 

№ 

з/п 

 Кількість 

1. Створення належних матеріально – побутових умов (затишок в домі, 

одяг, іграшки, повноцінне харчування та ін. речі) 

38 

2. Дбайливе ставлення батьків до дітей, турбота та любов 25 

3. Забезпечення санітарно-гігієнічних умов проживання 17 



 

 

4. Належне медичне обслуговування 14 

5. Спілкування з батьками 10 

6. Розвиток здібностей дитини 9 

7. Оздоровлення влітку 6 

8. Розуміння та підтримка  з боку оточуючих 6 

9. Організоване змістовне дозвілля  5 

10. Працевлаштування батьків  4 

11. Здоровий спосіб життя і профілактика негативних проявів 3 

12. Сприятливий психологічного клімату в сім’ї 3 

13. Здійснення психологічної реабілітації 3 

14. Відчуття захищеності в сім’ї 2 

15. Здійснення педагогічної корекції 2 

16. Соціальна адаптація 2 

17. Шанобливе ставлення педагогічного колективу до дитини 2 

18. Систематичний контроль за поведінкою та навчанням 2 

19. Усунення причин СЖО з боку дорослих 2 

20. Позитивний життєвий  досвід і можливість соціалізуватися у дитячому 

середовищі 

2 

21. Захисту прав дітей з боку держави 2 

22. Наявність власного простору у житловому приміщенні 1 

23. Індивідуальний підхід у навчанні  1 

24. Індивідуальна робота шкільного психолога, соціального працівника з 

дитиною 

1 

25. Індивідуальна робота шкільного психолога, соціального працівника з 

батьками, 

1 

 

9. З ВАШОГО ДОСВІДУ, ЯК ЧАСТО ДІТИ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ У СІМ’ЯХ, ЩО ОПИНИЛИСЯ 

У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ … 

№ 

з/п 

 Часто Інколи Ніколи Важко 

відповісти 

Немає 

відповіді 



 

 

№ 

з/п 

 Часто Інколи Ніколи Важко 

відповісти 

Немає 

відповіді 

1. Мають проблеми із здоров’ям 23 18 0 1  

2. Мають повноцінне харчування 5 21 13 3  

3. Відвідують позашкільні заклади 

(гуртки, спортивні секції, 

музичні школи тощо) 

2 33 6 1  

4. Мають проблеми із навчанням 34 7 1 0  

5. Мають асоціальну поведінку 15 23 4 0  

6. Вживають алкоголь 11 20 4 7  

7. Палять 17 20 0 4 1 

8. Мають проблеми у спілкуванні з 

однолітками 

19 19 0 4  

9. Мають занедбаний вигляд 

(брудний одяг, одяг не по 

сезону) 

28 9 1 0 4 

10. Мають можливість відвідувати 

оздоровчі заклади або 

відпочивають з родиною 

4 18 18 2  

11. Має проблеми у спілкуванні з 

дорослими 

19 19 0 4  

12. Мають проблеми у 

взаємовідносинах з батьками 

30 11 0 1  

13. Має навички 

самообслуговування (само 

гігієна, прибирання, 

приготування їжі тощо), які  

відповідають її віку  

4 27 3 8  

 

10. З ВАШОГО ДОСВІДУ, ЯКІ СТОСУНКИ МАЄ ДИТИНА, ЯКА ПРОЖИВАЄ У СІМ’ЯХ, ЯКІ 

ОПИНИЛИСЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ, З ЧЛЕНАМИ СВОЄЇ РОДИНИ? 

 Дуже 

тісні 

Відносно 

тісні 

Віддалені Погані 

стосунки 

Важко 

відповісти 

1. Мати 7 19 9 1 6 

2. Батько 0 12 20 4 6 



 

 

3. Інші діти чи дорослі, які 

проживають разом із дитиною 

5 20 6 1 10 

 

11. НАПИШІТЬ ОБСТАВИНИ, У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ ЯКИХ, НА ВАШУ ДУМКУ, НЕОБХІДНО 

ТЕРМІНОВО ВИЛУЧАТИ ДИТИНУ З СІМ’Ї (напишіть) 

№ 

з/п 

 Кількість 

1. Загроза здоров’ю та життю дитини 37 

2. Насилля в сім’ї,  жорстоке поводження з дитиною 19 

3. Залишилась без догляду батьків 11 

4. Доведення житла до аварійного стану через бездіяльність  та байдужість 

батьків, антисанітарні умови проживання 

8 

5. Асоціальний спосіб життя батьків та наявність у них різних видів 

залежності (пияцтво, алкоголізм, нарко- і токсикоманія, схильність до 

азартних ігор) 

6 

6. Психічно-неврівноважена поведінка батьків відносно дитини 2 

7. Примушування дітей жебракувати 2 

8. Ухилення від виконання батьківських обов'язків 1 

9. Батьки покинули дітей і місцезнаходження їх неможливо встановити 1 

10. Самовільне залишення дитиною місяця постійного проживання 1 

11. Наявність небезпечної хвороби у батьків (наприклад відкрита форма 

туберкульозу) та їх ухилення від лікування 

1 

 

 

12. ВІД КОГО ВИ НАЙЧАСТІШЕ ОТРИМУЄТЕ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї З 

ДІТЬМИ, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ? (позначте 5 найбільш 

розповсюджені варіанти) 

№ 

з/п 

 Кількість 

1. звернення членів сім’ї, родичів 15 

2. звернення сусідів, знайомих 26 

3. інформація від служб у справах дітей 25 



 

 

4. інформація від центрів соціальних служб 27 

5. інформація від працівників закладів освіти 29 

6. інформація від працівників медичних закладів 34 

7. звернення самої дитини 5 

8. інформація від місцевих органів виконавчої влади 16 

9. інформація від інших спеціалістів 9 

 

13. ВКАЖІТЬ, БУДЬ-ЛАСКА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ЯКІ ВИРІШУЮТЬСЯ СПЕЦІАЛІСТАМИ 

СЛУЖБ У СПРАВАХ ДІТЕЙ СТОСОВНО СІМЕЙ З ДІТЬМИ, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ У СКЛАДНИХ 

ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ: (Напишіть основні п’ять) 

№ 

з/п 

 Кількість 

1. Профілактична робота з батьками щодо виконання батьківських обов’язків  20 

2. Контроль за станом утримання та виховання дітей, за дотриманням прав та 

інтересів дітей 

13 

3. Координація дій суб'єктів соціальної роботи з дітьми щодо захисту їх 

законних прав та інтересів 

12 

4. Облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах 11 

5. Позбавлення батьків батьківських прав (підготовка документів) 10 

6. Направлення сімей під соціальний супровід центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

9 

7. Відібрання дитини без позбавлення батьківських прав 8 

8. Реабілітація дітей у центрах соціально-психологічної реабілітації  8 

9. Допомога у оформленні документів  7 

10. Визначення основних життєвих потреб дітей СЖО 7 

11. Надання консультативної допомоги, роз’яснювальна робота 6 

12. Профілактика правопорушень дітей 5 

13. Захист житлових та майнових прав дітей 5 

14. Перевірка житлово-побутових умов проживання дітей 5 

15. Оформлення соціальних виплат, сприяння у надані адресної допомоги 4 



 

 

№ 

з/п 

 Кількість 

16. Влаштування дітей, які відібрані у батьків, до закладів соціального захисту 4 

17. Вжиття всіх заходів щодо залишення дитини у біологічній родині  4 

18. Соціально-правовий захист дітей 4 

19. Медичне забезпечення, допомога у лікуванні 4 

20. Розв’язання сімейних конфліктів, кризових ситуацій 4 

21. Усунення причин, внаслідок яких сім`я потрапила у СЖО 4 

22. Виявлення дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах 3 

23. Сприяння щодо покращення матеріально-побутових  умов, залучення 

спонсорської допомоги ( 

3 

24. Покращення умов проживання  та санітарного стану, сприяння у 

забезпеченні соціальним житлом 

3 

25. Виявлення сімей СЖО 2 

26. Проведення профілактичних бесід з дітьми 2 

27. Проведення лекційної роботи з шкільною аудиторією 2 

28. Застосування заходів впливу до батьків (заслуховування на комісії з питань 

захисту прав дитини) 

2 

29. Залучення до зайнятості 2 

30. Недопущення обставин, що загрожують здоров’ю та життю дитини 1 

31. Контроль за виконанням батьківських  обов’язків 1 

32. Сприяння працевлаштуванню 1 

33. Надання інформаційних послуг 1 

34. Попередження проявів жорстокого поводження з дитиною з боку дорослих  1 

35. Педагогічна допомога 1 

36. Допомога у вирішенні конфліктних питань, які виникають за місцем 

навчання дитини 

1 

37. Влаштування дітей у гуртки за інтересами 1 

38. Повернення дітей до навчання 1 

39. Індивідуальна робота з дітьми 1 



 

 

 

14. З ВАШОГО ДОСВІДУ, ЯКІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОЗНАКИ НАЙБІЛЬШ 

ПРИТАМАНІ СІМ’ЯМ У СЖО?  

ЯКІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОЗНАКИ СІМЕЙ НАЙЧАСТІШЕ СТАЮТЬ ПРОБЛЕМАМИ, 

ЩО РОДИНИ НЕ МОЖУТЬ ВИРІШИТИ САМОСТІЙНО І ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ 

ФАХІВЦІВ?   

  1. Ознаки 

 

2. Проблеми, що 

потребують допомоги 

фахівців  

Особливості  сім’ї 

1.  Багатодітна родина 17 14 

2.  Мати одиначка 20 15 

3.  Бездітна сім’я 0 0 

4.  Сім’я виховує не біологічну дитину 1 4 

5.  Неповнолітні батьки 9 15 

6.  Сім’я перебуває у процесі розлучення 5 14 

7.  Один із батьків був вихованцем 

інтернатного закладу 

14 12 

8.  Перебування одного з членів сім’ї в місцях 

позбавлення волі 

14 9 

Умови життя 

9.  Низькі матеріальні статки сім’ї 16 12 

10.  Безробіття одного або обох батьків 19 21 

11.  Недотримання санітарно-гігієнічних умов 

проживання 

28 15 

12.  Несприятливі житлові умови 23 13 

13.  Відсутність власного постійного житла 9 9 

14.  Недоїдання дитини 18 11 

Стан здоров’я 

15.  Інвалідність батьків 4 12 

16.  Інвалідність дитини 3 7 

17.  Психічні захворювання батьків 20 14 

18.  Психічні захворювання у дітей 4 6 



 

 

  1. Ознаки 

 

2. Проблеми, що 

потребують допомоги 

фахівців  

19.  ВІЛ-інфіковані діти 0 4 

20.  ВІЛ-інфікований один з батьків 0 3 

21.  Тяжка хронічна хвороба одного з батьків 3 10 

22.  Тяжка хронічна хвороба дитини 2 5 

Конфлікти  у сім’ї 

23.  Конфлікти між батьками та дітьми 17 25 

24.  Конфлікти між дорослими членами сім’ї 20 18 

25.  Напружений психологічний клімат у сім’ї 25 28 

Неналежне виконання батьківських обов’язків 

26.  Використання фізичних методів покарання 26 17 

27.  Нехтуються потреби дитини 25 21 

28.  Педагогічна занедбаність дітей 20 22 

29.  Бездоглядність дитини 31 22 

30.  Дитина/діти виховуються в інтернатних 

закладах 

6 11 

Негативні прояви у поведінці 

31.  Агресивна поведінка дитини 6 15 

32.  Агресивна поведінка дорослих членів сім’ї 

(або одного із них) 

19 19 

33.  Насильство над дітьми з боку членів сім’ї 28 32 

34.  Втеча дітей з дому 18 25 

35.  Схильність дитини до правопорушень 13 15 

36.  Побутове пияцтво дитини 7 14 

37.  Вживання наркотичних речовин батьками 20 22 

38.  Вживання наркотичних речовин дітьми 7 15 

39.  Побутове пияцтво одного з батьків 28 30 

40.  Інфантильність батьків 7 14 

 



 

 

 

15. ВКАЖІТЬ, БУДЬ-ЛАСКА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ЯКІ ВИРІШУЮТЬСЯ СПЕЦІАЛІСТАМИ 

СЛУЖБ У СПРАВАХ ДІТЕЙ СТОСОВНО ДІТЕЙ, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ У СКЛАДНИХ 

ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ: (Напишіть основні п’ять) 

№ 

з/п 

 Кількість 

1. Захист прав та інтересів дитини 19 

2. Проведення профілактичної роботи з батьками  (щодо належного 

виконання батьками батьківських обов’язків) та дітьми 

17 

3. У разі необхідності влаштування дитини до державних закладів 16 

4. Облік та контроль 14 

5. Забезпечення контролю за станом утримання та виховання дітей 12 

6. Попередження негативних проявів у дитячому середовищі 11 

7. Надання соціально-психологічної реабілітації 10 

8. Здійснення соціального захисту 10 

9. Виявлення проблем та потреб дитини 11 

10. Контроль за станом здоров’я дитини 5 

11. Контроль щодо забезпечення дитиною освіти 5 

12. Координація роботи структурних підрозділів органів виконавчої влади та 

органів місцевого  самоврядування по здійсненню захисту прав дитини 

5 

13. Організація подолання СЖО 5 

14. У разі вичерпання усіх профілактичних і соціальних заходів порушення 

питання щодо позбавлення батьків батьківських прав, або відібрання дітей 

без позбавлення батьківських прав 

5 

15. Здійснення  всіх заходів щодо залишення дитини у біологічній родині 3 

16. Надання педагогічної допомоги 3 

17. Надання адресної допомоги 3 

18. Влаштування до сімейних форм виховання 3 

19. Розв’язання сімейних конфліктів, кризових ситуацій 3 

20. Попередження жорстокого поводження по відношенню до дитини 3 

21. Надання юридичного статусу дітям, які залишилися без піклування батьків 2 



 

 

№ 

з/п 

 Кількість 

22. Контроль за працею неповнолітніх на підприємствах, установах, 

організаціях міста, виявлення найгірших форм праці неповнолітніх 

1 

23. Ініціювання про притягнення до відповідальності батьків 1 

24. У випадку конфлікту з законом членів цієї сім’ї інформування органів 

внутрішніх справ для вжиття необхідних заходів 

1 

25. Забезпечення отримання пільг у відповідності до вимог чинного 

законодавства 

1 

 

16.ЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС ВИЯВЛЕННЯ ТА ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ДІТЕЙ, ЯКІ 

ОПИНИЛИСЬ В СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ?  

№ 

з/п 

 Кількість 

1. Відсутність документів на дитину чи  документів батьків 16 

2. Агресивна поведінка батьків, небажання йти на контакт з представниками 

служб, центрів і т.д. 

14 

3. Зібрання документів, які необхідні для постановки на облік  10 

4. Неналежне матеріально-технічне забезпечення служби (відсутність 

фотоапарату, автомобіля) 

6 

5. Небажання батьків вирішувати свої проблеми 4 

6. Трудова міграція батьків або систематична зміна місця проживання родини 4 

7. Обмежений доступ до персональної інформації про батьків та дітей 2 

8. Відсутність будь-яких медичних документів, відомостей про щеплення 2 

9. Неможливість отримання інформації стосовно стану психічного здоров`я 

батьків 

2 

10. Немає проблем 2 

11. Низький рівень компетенції фахівців соціальної роботи  РЦСССДМ 1 

12. Відсутність достатньої кількості працівників ССД, які будуть проводить 

профілактичну роботу з дітьми та їх сім’ями. 

1 

13. Несвоєчасне повідомлення служб у справах дітей райдержадміністрацій, 

міськвиконкомів щодо сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих 

1 



 

 

обставинах 

14. Відсутність чітко визначених підстав щодо постановки на облік дітей, які 

опинилися в складних життєвих обставинах. Так, в наказі 

Мінсім'ямолодьспорту визначено три підстави для зарахування дитини на 

облік. В ЄІАС «Діти» визначено 8 таких підстав. В розпорядчих 

документах ЦСССДМ зовсім інші критерії зарахування на облік сімей з 

дітьми, які опинились в СЖО. Але ж діти з одних і тих же родин. Внаслідок 

вище викладеного нерідко діти не охоплюються комплексом необхідних 

послуг через розбіжності в критеріях обліку тих, хто опинився в СЖО. 

1 

 

17.ЯКІ ВИДИ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ВИ НАЙЧАСТІШЕ НАДАЄТЕ СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ, 

ЯКІ ОПИНИЛИСЯ В СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ? 

№ 

з/п 

 Кількість 

1. Надання гуманітарної допомоги 10 

2. Надання психологічних та юридичних консультацій щодо питань захисту 

прав та законних інтересів дитини, житлових та майнових прав дітей 

9 

3. Правова допомога консультації 7 

4. Оформлення документів, реєстрація 7 

5. Оформлення соціальних виплат 7 

6. Консультації 5 

7. Захист інтересів дітей в судах та інших організаціях 5 

8. Профілактичні бесіди 3 

9. Влаштуванню дітей у разі потреби у відповідні заклади 3 

10. Влаштування дітей на навчання 2 

11. Сприяння в працевлаштуванні 2 

12. Залучення установ організацій, громадян до розв’язання проблемних 

питань 

2 

13. Інформаційна допомога 1 

14. Інспектування сімей 1 

15. Формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя 

дітей 

1 

16. Захист житлових та майнових прав дітей 1 



 

 

17. Забезпечення соціальним житлом 1 

18. Сприяння лікування 1 

19. Організація дозвілля дітей 1 

20. Залучення спеціалістів (психологів, медиків, міліцію) щодо надання 

допомоги для подолання проблем сім’ї. 

1 

21. Організація відпочинку дітей 1 

 

 



 

 

18.ЯКІ ВИДИ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ СПЕЦІАЛІСТИ СЛУЖБ НАДАЮТЬ СІМ’ЯМ, В 

ЯКИХ ІСНУЄ РИЗИК ВИЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ІЗ РОДИНИ? 

№ 

з/п 

 Кількість 

1. Правова та юридична допомога 16 

2. Профілактично-роз’яснювальні бесіди 13 

3. Психологічна допомога 10 

4. Направлення в центри   соціально-психологічної реабілітації 9 

5. Направлення в центри соціальних служб для взяття під соціальний 

супровід 

5 

6. Сприяння в наданні гуманітарної допомоги 5 

7. Інформаційна та консультативна допомога  4 

8. Сприяння у працевлаштуванні батьків  3 

9. Педагогічна допомога 3 

10. Допомога в оформленні різних видів державної соціальної допомоги 3 

11. Оформлення необхідних документів 3 

12. Сприяння у наданні матеріальної допомоги 3 

13. Здійснення комплексу заходів щодо соціального захисту дитини 2 

14. Вирішення соціально - побутових питань 2 

15. Надання соціальної допомоги 2 

16. Постановка на облік в центр зайнятості 1 

17. Сприяння у лікуванні батьків від алкогольної залежності 1 

18. Сприяння у лікування та оформлення інвалідності 1 

19. Допомога в усуненні підстав для вилучення дитини із сімейного оточення 1 

 

19.ЯКІ ВИДИ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ СПЕЦІАЛІСТИ СЛУЖБ НАДАЮТЬ ДІТЯМ ТА 

СІМ’ЯМ, ПЕРЕД ПОВЕРНЕННЯМ ДИТИНИ З ІНТЕРНАТНОГО ЗАКЛАДУ? 

№ 

з/п 

 Кількість 

1. Правова та юридична допомога 12 



 

 

2. Психологічна допомога 11 

3. Інформаційно-роз’яснювальну допомогу  9 

4. Направлення в центри соціальних служб для взяття під соціальний супровід 9 

5. Контроль за створенням належних матеріально-побутових умов проживання 

дітей в родині 

7 

6. Соціально-педагогічна допомога 5 

7. Адаптація дитини у сімейне оточення 5 

8. Допомога в отриманні виплат 4 

9. Консультативна допомога  3 

10. Контроль за виконанням батьками батьківських обов’язків 3 

11. Направлення в центри реабілітації 2 

12. Гуманітарна допомога 2 

13. Допомога в отриманні житла 2 

14. Спільне з центрами соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 

інспектування сімей 

2 

15. Висновок про можливість повернення дитини у родину 2 

16. Допомога у реєстрації місця проживання дитини 1 

17. В місті не має таких дітей 1 

 

20.ЯКІ ВИДИ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ СПЕЦІАЛІСТИ СЛУЖБ НАДАЮТЬ БАТЬКАМ, У 

ЯКИХ ДІТИ ВІДІБРАНІ БЕЗ ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ  

№ 

з/п 

 Кількість 

1. Направлення в центри соціальних служб для взяття під соціальний супровід 15 

2. Правова та юридична  допомога 12 

3. Консультативна допомога 11 

4. Профілактично-виховна та роз’яснювальну допомога 9 

5. Психологічна допомога  8 

6. Сприяння у працевлаштуванні батьків 5 

7. Педагогічна допомога  4 



 

 

8. Сприяння в наданні гуманітарної допомоги 3 

9. Сприяння у лікуванні батьків  3 

10. Покращення житлово-побутових умов  2 

11. Організація відвідування дитини у державному закладі  1 

12. Складання позовної заяви про поновлення батьківських прав 1 

13. Паспортизація 1 

 

21. НАПИШІТЬ ОБСТАВИНИ, У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ ЯКИХ, НА ВАШУ ДУМКУ, НЕОБХІДНО 

ТЕРМІНОВО ВИЛУЧАТИ ДИТИНУ З СІМ’Ї 

№ 

з/п 

 Кількість 

1. Загроза здоров’ю та життю дитини 37 

2. Насилля в сім’ї,  жорстоке поводження з дитиною 19 

3. Залишилась без догляду батьків 11 

4. Доведення житла до аварійного стану через бездіяльність  та байдужість 

батьків, антисанітарні умови проживання 

8 

5. Асоціальний спосіб життя батьків та наявність у них різних видів 

залежності (пияцтво, алкоголізм, нарко- і токсикоманія, схильність до 

азартних ігор) 

6 

6. Психічно-неврівноважена поведінка батьків відносно дитини 2 

7. Примушування дітей жебракувати 2 

8. Ухилення від виконання батьківських обов'язків 1 

9. Батьки покинули дітей і місцезнаходження їх неможливо встановити 1 

10. Самовільне залишення дитиною місяця постійного проживання 1 

11. Наявність небезпечної хвороби у батьків (наприклад відкрита форма 

туберкульозу) та їх ухилення від лікування 

1 

 



 

 

22. КУДИ ПЕРЕВАЖНО ВЛАШТОВУЮТЬСЯ ДІТИ, ЯКІ ВИЛУЧАЮТЬСЯ ІЗ СІМЕЙ І НЕ 

МАЮТЬ СТАТЬУСУ ДИТИНИ-СИРОТИ АБО ДИТИНИ, ПОЗБАВЛЕНОЇ БАТЬКІВСЬКОГО 

ПІКЛУВАННЯ? (Напишіть три найбільш характерні форми влаштування) 

№ 

з/п 

 Кількість 

1. До родичів або знайомих 31 

2. До медичного закладу  37 

3. До притулку/центру соціально-психологічної реабілітації, що розташовані 

у вашому районі/місті 

27 

4. До притулку/центру соціально-психологічної реабілітації, що розташовані 

у іншому районі/місті 

17 

5. До інтернатного закладу, розташованому у вашому районі/місті 2 

6. До інтернатного закладу, розташованому у іншому районі/місті 0 

7. До прийомної сім’ї/дитячого будинку сімейного типу 1 

8. Інші форми влаштування:  

 - До обласного притулку 1 

 - До притулку служби у справах дітей Львівської ОДА 1 

 

23.ЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИНИКАЮТЬ ПРИ ОФОРМЛЕННІ ДИТИНІ СТАТУСУ ДИТИНИ-

СИРОТИ АБО ДИТИНИ, ПОЗБАВЛЕНОЇ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ? 

№ 

з/п 

 Кількість 

1. Тривалий  та довготривалий розгляд у судах справ по відібранню без 

позбавлення батьківських прав та щодо позбавлення батьківських прав 

13 

2. Відсутність документів на дітей та батьків 10 

3. Проблеми з розшуком батьків, невідоме місце їх проживання  10 

4. Надання статусу з причини неможливості виконання батьками обов’язків за 

станом здоров’я (психічна хвороба батьків, що не підтверджена 

документально визнання батьків недієздатними) 

9 

5. Проблеми надання статусу у випадках коли батьки, або один з них 

перебувають за кордоном 

5 

6. Відсутність доступу до відомостей про майнові та житлові права дітей  3 



 

 

7. Діти народилися за кордоном 1 

8. Довготривалий процес збору пакету необхідних документів, не залежних від 

служби у справах дітей. 

1 

9. Розбіжності в законодавчій базі щодо термінів збору документів і надання 

статусу 

1 

10. Ніяких 1 

 



 

 

24. З ВАШОГО ДОСВІДУ ОЦІНІТЬ НАЛАШТОВАНІСТЬ СІМЕЙ З ДІТЬМИ, ЯКІ 

ОПИНИЛИСЯ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ, НА ВЗАЄМОДІЮ ІЗ 

СПЕЦІАЛІСТАМИ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ? (респондент дав декілька  варіантів 

відповіді)  
№ 

з/п 

 Кількість 

1. Самі звертаються за допомогою 0 

2. Готові до співпраці 1  

3. Залежить від кожної конкретної ситуації 22  

4. Переважно не мають бажання 17 

5. Не бажають змінювати свою ситуацію 7 

6. Інше (вкажіть що саме) 0 

 

25. ЯКІ ПІДХОДИ ВИ ВИКОРИСТОВУЄТЕ ДЛЯ МОТИВУВАННЯ СІМ’Ї (АБО 

ОДНОГО З ЧЛЕНІВ) ДО ЗМІНИ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИН ТА ВЗАЄМОДІЇ ІЗ 

СПЕЦІАЛІСТАМИ (напишіть) 
№ 

з/п 

 Кількість 

1. Проведення  профілактично-роз’яснювальних бесід з батьками  20 

2. Попередження про позбавлення їх батьківських прав у разі не виправлення 

їхньої поведінки про можливе вилучення дітей 

18 

3. Переконання у визнанні в існуванні проблеми та необхідності її вирішення 17 

4. Роз’яснення норм законодавства щодо прав, обов’язків та відповідальності 

батьків 

7 

5. Допомога у вирішенні проблем сім’ї 6 

6. Надання різного роду консультацій 5 

7. Ініціювання притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності 

батьків. 

5 

8. Тимчасове влаштування дітей до закладів соціального захисту, для полегшення 

батькам можливості створення належних умов проживання 

3 

9. Обстеження умов проживання 2 

 
26. ЯКІ ПРОБЛЕМИ СІМЕЙ З ДІТЬМИ, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ В СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ 

ОБСТАВИНАХ, НЕМОЖЛИВО ВИРІШИТИ НА РІВНІ ВАШОГО РАЙОНУ/МІСТА?  



 

 

№ 

з/п 

 Кількість 

1. Забезпечення житлом, поліпшення житлово-побутових умов  20 

2. Забезпечення роботою 16 

3. Алкогольна чи наркотична залежності батьків 9 

4. Проблеми матеріального забезпечення сім’ї  7 

5. Примусове стягнення аліментів з батьків 3 

6. Притягнення батьків до відповідальності за ухилення від сплати аліментів 3 

7. Оформлення документів, громадянства,  реєстрація 3 

8. Проходження реабілітації осіб, потерпілих від насильства 1 

9. Влаштування дітей до дошкільних закладів 1 

10. Відсутність досвідченого фахівця – сімейного психолога 1 

11. Небажання батьків змінювати існуючу ситуацію 1 

12. Міграція батьків і дітей  1 

13. Небажання батьків працювати та матеріально забезпечувати сім’ю  1 



 

 

27. НА ВАШУ ДУМКУ, ЩО НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ НАЙВИЩОЇ 

ЕФЕКТИВНОСТІ У РОБОТІ З СІМ’ЯМИ, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ У СКЛАДНИХ 

ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ?  
№ 

з/п 

 Кількість 

1. Збільшити повноваження працівників служб відносно впливу на батьків, 

які неналежним чином виконують батьківські обов’язки  

11 

2. Налагодити тісну співпрацю всіх органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, організацій, які працюють з дітьми та сім’ями 

7 

3. Забезпечити належну  організацію роботи служба у справах дітей 

(розширення штату, відповідне фінансування, забезпечення транспортом та 

паливом) 

6 

4. Визначити єдині критерії результативності роботи усіх структур, які 

працюють з сім’ями СЖО 

4 

5. Забезпечити високий професійний рівень фахівців із соціальної роботи 4 

6. Впроваджувати програми реабілітації алко- та наркозалежних батьків, 

примусове лікування 

2 

7. Розширити і законодавчо закріпити права працівників служб щодо захисту 

інтересів дітей з даних сімей 

1 

8. Удосконалити законодавство по роботі з сім’ями, які опинилися в складних 

життєвих обставинах  

1 

9. Створити окремий структурний підрозділ, який би вів профілактичну 

роботу щодо попередження сімейного неблагополуччя 

1 

10. Створити центри допомоги сім’ї, в яких мають працювати досвідчені 

спеціалісти з соціальної роботи 

1 

11. Виробити чіткий і послідовний алгоритм дій виведення сім'ї із СЖО 1 

12. Запровадити обов’язковий соціальний супровід сімей СЖО (незалежно від 

їх згоди) 

1 

13. Вирішити питання правового захисту працівників соціальних служб 1 

 

28. ЯКОЇ ІНФОРМАЦІЇ ВАМ НЕ ВИСТАЧАЄ У РОБОТІ З ДІТЬМИ, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ 

У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ? У ЯКІЙ ФОРМІ ВИ ХОТІЛИ Б ЇЇ 

ОТРИМАТИ? (напишіть) 
№ 

з/п 

 Кількість 

1. Методичних рекомендацій (тренінги, обмін досвідом із спеціалістами ССД 12 



 

 

№ 

з/п 

 Кількість 

з інших регіонів України, організація курсів підвищення кваліфікації) 

2. Висновків та рекомендацій лікарів та  психолога 6 

3. Відповідна юридична інформація отримана на паперових носіях 3 

4. Повної інформації щодо соціального супроводу сімей, в яких виховуються 

діти 

3 

5. Вирішити питання на законодавчому рівні щодо збільшення повноважень 

органів опіки та піклування щодо отримання інформацій відносно батьків 

та дітей  

3 

6. Чітке визначення законодавством щодо поняття «складні життєві 

обставини», «неблагополучна або функціонально – неспроможна сім’я» 

2 

7. Відсутність чітко прописаного механізму вилучення дітей із сімей та прав і 

обов’язків працівників служби у справах дітей при вилученні дітей. 

2 

8. Інформація про місце реєстрації батьків  2 

9. Інформація надходить у достатній кількості (також інтернет) 2 

10. Встановлення контакту з дитиною, налагодження  психологічних зв’язків 1 

11. Про майнові і житлові права дітей 1 

12. Щодо захисту працівників служби у справах дітей при роботі з сім’ями, які 

опинилися у СЖО. 

1 

13. Сучасної редакції Закону про попередження насилля в сім'ї 1 

14. Інформація щодо дозвілля дітей у позаурочний час. В письмовій формі. 1 

15. Надання службам оперативної інформації від соціальних фахівців, які 

працюють безпосередньо на території сільських та селищних рад для 

негайного, у разі необхідності втручання 

1 

16. Інформації про облік батьків в правоохоронних органах, наркодиспансері, 

психіатричному диспансері  

1 

17. Складність у отриманні інформації та дієвої допомоги від державних 

органів інших країн відносно батьків дітей, які постійно мешкають на 

території України і потребують соціального захисту 

1 

18. Конкретного розподілу функцій між державними структурами щодо 

виведення дітей із кризи 

1 

 

 



 

 

29. З ЯКИМИ ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ, БІЗНЕС-КОМПАНІЯМИ ОКРЕМИМИ 

ОСОБАМИ ВИ СПІВПРАЦЮЄТЕ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ТА НАДАННІ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОГИ 

СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ В СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ 

(ПЕРЕРАХУЙТЕ, БУДЬ-ЛАСКА, ЇХ)? 

№ 

з/п 

Регіон Співпраця 

1. Вінницька 
Вінницька обласна громадська організація «гармонія», БлагодійнІ фонди, 

громадські молодіжні організації, місцеві підприємства 2. Вінницька 

3. Сумська Не співпрацюємо, громадські організації відсутні на території району 

4. Хмельницька Депутатами  районного рівня, приватними підприємцями, що 

зареєстровані на території району, Благодійними фондами 

5. Хмельницька Депутатами, Благодійними фондами  

6. Харківська Благодійними фондами 

7. Полтавська - 

8. АР Крим «Восстановление»  

9. Закарпатська Співпраця на місцях 

10. Донецька Фонд Рената Ахметова «Розвиток України», ТОВ «Прана», депутати 

міської ради 

11. Київська  Всеукраїнський благодійний фонд «Дорога майбутнього»; міжнародна 

благодійна фундація «Отчий Дім»;Представництво благодійної 

організації «Надія і житло для дітей» в Україні;Міжнародна благодійна 

організація «Партнерство «Кожній дитині»;Фонд Лілії Подкопаєвої 

«Здоров’я поколінь»;Міжнародна асоціація «СОС Дитячі 

Містечка»;Міжнародний благодійний фонд «Друзі дітей Україна»  

12. Донецька Приватними підприємцями міста 

13. Житомирська Благодійні організації, які надають гуманітарну допомогу 

14. Херсонська Благодійний фонд «Майбутнє України»  

15. Закарпатська Районна організація «Партія регіонів»,благодійна організація «Фонд 

щаслива дитина»,благодійний фонд «Милосердя»  

16. Херсонська Громадська організація  «Успішна жінка», «Чоловіки проти насильства», 

Благодійний фонд «Захист» 

17. Тернопільська «Братерство сиріт» 

18. Житомирська Співпраця на місцях 



 

 

№ 

з/п 

Регіон Співпраця 

19. Чернігівська Християнська місія «Милосердя та духовне відродження» 

20. Чернігівська Служба у справах дітей співпрацює з такими громадськими 

організаціями, як обласна організація Спілки жінок України, міське 

громадське об’єднання інвалідів «Шанс», обласне відділення Дитячого 

фонду України, обласна благодійна організація «АРАТТА» 

21. Запорізька Обласний благодійний фонд «Щаслива дитина», обласна правозахисна 

організація «Егіда Запоріжжя», обласна молодіжна громадська 

організація «Варіант», соціальний центр «Проміння», обласна молодіжна 

громадська організація «Наше щасливе життя», волонтерська група 

«Engels», благодійний фонд «нова надія» 

22. м. Севастополь Громадська організація «Жінки 21 століття» 

23. Закарпатська - 

24. Закарпатська - 

25. Закарпатська - 

26. Закарпатська - 

27. м. Севастополь За необхідністю співпрацюємо з депутатами 

28. Полтавська Народними депутатами 

29. Івано-Франківська Благодійний фонд «Карітас», релігійні та громадські організації.  

30. Закарпатська Співпраця на місцях 

31. Донецька Релігійні  громадські організації «Добрая весть», «Допомога» 

32. Черкаська Ватутінський Центр соціальної опіки дитини при Міжнародному 

Благодійній фундації „Отчий дім”  

33. Черкаська Громадська дитяча організація «Дивосвіт», Золотоніське  міськрайонне  

товариство Червоного Хреста 

34. Донецька Благодійний Фонд «Витязь», громадська організація «Лінія життя» 

35. Рівненська Товариство Червоного Хреста,  «Плас», Міжнародний комітет з питань 

захисту прав людини ,«Школа мам», Рівненське обласне об’єднання 

громадян «Центр підтримки громадських ініціатив «Чайка» 

36. Донецька Релігійні організації міста;спортивний клуб «Святогор» 

37. Черкаська Черкаська обласна організація Товариства Червоного Хреста 

38. Невизначений  Юнітус, Ла-страда, Любисток, Товариство Червоного Хреста 



 

 

№ 

з/п 

Регіон Співпраця 

39. Львівська Депутатами різних рівнів рад, приватними підприємцями 

40. Львівська 

41. Рівненська Товариство Червоного Хреста,  «Плас», Міжнародний комітет з питань 

захисту прав людини ,«Школа мам», Рівненське обласне об’єднання 

громадян «Центр підтримки громадських ініціатив «Чайка» 42. Рівненська 

 

30. З ЯКИМИ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ  ВИ СПІВПРАЦЮЄТЕ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ТА 

НАДАННІ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ В СКЛАДНИХ 

ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ (ПЕРЕРАХУЙТЕ, БУДЬ-ЛАСКА, ЇХ). 

№ 

з/п 

Регіон Співпраця 

1. Вінницька Відділами у справах сім’ї та молоді, освіти райдержадміністрації, 

РЦСССДМ, міліцією та виконкомами селищної та сільських рад 

2. Вінницька Кримінальна міліція у справах дітей, службою у справах дітей районної 

державної адміністрації, міської ради, обласним центром соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді,  департамент   освіти і науки ОДА, 

Управління у справах молоді та спорту, центри первинної медико-

санітарної допомоги,  Департамент соціальної політики ОДА 

3. Сумська Районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, лікарня, 

виконавчі комітети сільських рад 

4. Хмельницька Управління соціального захисту населення, центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, відділ освіти, молоді та спорту 

5. Хмельницька Управління соціального захисту населення, центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, Департамент освіти і науки, молоді та спорту 

6. Харківська Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління труда та 

соціального захисту населення, органи внутрішніх справ 

7. Полтавська Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, кримінальна міліція 

у справах дітей, освіта, заклади охорони здоров’я, сільські ради, відділ у 

справах сім’ї та молоді 

8. АР Крим Суб’єкти соціальної роботи 

9. Закарпатська Управління праці та соціального захисту населення,  центри соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, медичні працівники, управління освіти, 

кримінальна міліція у справах дітей, управління сім’ї, молоді та спорту 



 

 

№ 

з/п 

Регіон Співпраця 

10. Донецька Управління праці та соціального захисту населення, відділ освіти, 

заклади здоров’я, органи внутрішніх справ, управління Пенсійного фонду 

11. Київська  Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (ЦСССДМ), органи 

місцевого самоврядування, лікарні, управління освіти 

12. Донецька Міським центром зайнятості, управлінням житлово-комунального 

господарства, УПСЗН, ЦСССДМ, міським відділом освіти, МВ УМВС, 

центральна міська лікарня 

13. Житомирська Центр соціальних служб; виконкоми місцевих рад; Рв УМВС; Управління 

соціального захисту населення;навчальні заклади; заклади охорони 

здоров’я 

14. Херсонська Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; управління 

соціального захисту населення; сільські, селищні ради; підрозділи 

районної державної адміністрації 

15. Закарпатська Органи місцевого самоврядування, фахівці соціальної роботи  

РЦСССДМ, КМСД  

16. Херсонська Органи місцевого самоврядування, Заклади освіти, Центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, управління соціального захисту 

населення, Заклади охорони здоров’я, правоохоронні органи 

17. Тернопільська Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділи освіти  

18. Житомирська Управління праці та соціального захисту населення, центри соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, медичні працівники,  управління освіти,  

кримінальна міліція у справах дітей, управління сім’ї, молоді та спорту 

19. Чернігівська Центр для сім’ї, дітей та молоді, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, 

виконкоми сільських, селищних рад, відділ освіти (школи), районна 

лікарня (ФАПи), районний відділ міліції, управління соціального захисту 

населення 

20. Чернігівська Служби у справах дітей співпрацюють з кримінальною міліцією у 

справах дітей (КМСД), медичними закладами, управлінням освіти, 

управлінням праці та соціального захисту населення, центрами 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

21. Запорізька Райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення, 

територіальні служби у справах дітей, Департамент соціального захисту 

населення, Департамент освіти і науки, Департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації, управління соціального захисту населення 

Запорізької міської ради, відділ кримінальної міліції у справах дітей 

ГУМВС України в Запорізькій області, Запорізький обласний центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді , управління державної 

міграційної Служби України в Запорізькій області, Запорізький обласний 



 

 

№ 

з/п 

Регіон Співпраця 

центр зайнятості 

22. м. Севастополь Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

23. Закарпатська Управління соціального захисту населення, правоохоронні органи,  

заклади охорони здоров'я, школи  

24. Закарпатська Управління соціального захисту населення, правоохоронні органи,  

заклади охорони здоров'я, школи  

25. Закарпатська Управління соціального захисту населення, правоохоронні органи,  

заклади охорони здоров'я, школи  

26. Закарпатська Управління соціального захисту населення, правоохоронні органи,  

заклади охорони здоров'я, школи  

27. м. Севастополь З районною радою  

28. Полтавська Відділи, служби та управління райдержадміністрації, РЦСССДМ,  

виконкоми сільських та селищних рад, райвідділ внутрішніх справ, 

районна лікарня, дирекції загальноосвітніх навчальних закладів, 

районний центр зайнятості  

29. Івано-Франківська Обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді;кримінальною міліцією у справах дітей;медичними закладами 

30. Закарпатська Управління праці та соціального захисту населення, центри соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, медичні працівники, управління освіти,  

кримінальна міліція у справах дітей, управління сім’ї, молоді та спорту 

31. Донецька Управління праці і соціального захисту населення,  відділ реєстрації актів 

цивільного стану, міський центр зайнятості,  відділ кримінальної міліції у 

справах дітей, відділ освіти, відділ охорони здоров’я, центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді 

32. Черкаська Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Управління праці та 

соціального захисту населення, сектор у справах сім'ї, дітей, молоді та 

спорту, відділ освіти, міська лікарня, відділ культури і туризму, відділ 

внутрішніх справ 

33. Черкаська Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління праці та 

соціального захисту населення, відділ у справах сім'ї, дітей, молоді та 

спорту, відділ освіти, районна лікарня,   відділ внутрішніх справ 

34. Донецька Центр соціальних для сім'ї, дітей та молоді, департамент освіти, молоді, 

спорту та туризму, управління праці та соціального захисту населення, 

управління юстиції, правоохоронні органи, відділ охорони здоров'я, 

лікувальні заклади, суди, департамент житлово-комунального 



 

 

№ 

з/п 

Регіон Співпраця 

господарства 

35. Рівненська МВ УМВС, ДВС, відділи та управління міськвиконкому та 

райдержадміністрацій, медичні заклади, заклади освіти, комунальні 

установи 

36. Донецька Міський відділ охорони здоров’я;міський відділ освіти, управління 

соціального захисту населення, центр зайнятості, ЦСССДМ, 

правоохоронні органи, УЖКГ, селищні ради 

37. Черкаська Черкаський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської обласної 

державної адміністрації. Департамент соціального захисту населення 

Черкаської обласної державної адміністрації. Відділення кримінальної 

міліції у справах дітей УМВС України в Черкаській області. 

38. Невизначений  УМВС, Цсссдм, управління освіти і науки, органи соціального захисту 

населення, управління юстиції, фінансові управління, судові органи, 

органи прокуратури, місцеві державні адміністрації, органи місцевого 

самоврядування  

39. Львівська Центр зайнятості населення, районний відділ міліції, управління 

соціального захисту населення, центральна районна лікарня  

40. Львівська  Міліція, прокуратура, освіта, медицина, соціальний захист, громадські 

організації 

41. Рівненська УМВС, ДВС, структурні підрозділи облдержадміністрації, 

міськвиконкоми та райдержадміністрацій, медичні заклади, заклади 

освіти, комунальні установи, обласний центр для сім’ї. дітей та молоді та 

інші в залежності від обставин 

42. Рівненська МВ УМВС, ДВС, відділи та управління міськвиконкому та 

райдержадміністрацій, медичні заклади, заклади освіти, комунальні 

установи.  

 



 

 

31. ЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИНИКАЮТЬ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ 

СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ПРИ ВИЯВЛЕННІ, НАДАННІ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОГИ СІМ’ЯМ З 

ДІТЬМИ, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ В СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ?  

№ 

з/п 

 Кількість 

1. Відсутність налагодженого механізму дій усіх причетних структур при 

виявленні СЖО  

8 

2. Невідповідність категорій обліку неблагополучних  сімей та дітей, які 

опинились в СЖО, між ССД, ЦСССДМ, МВ УМВС 

4 

3. Різні критерії результативності роботи з даними сім’ями 3 

4. Дотримання зобов’язань щодо захисту персональних даних 2 

5. Чітко не розмежовані повноваження ССД і ЦСССДМ щодо виявлення сімей 

СЖО, ведення їх обліку та проведення відповідної роботи 

2 

6. Низька ефективність роботи ЦСССДМ через відсутність професійних 

фахівців 

2 

7. Проблеми з МВ УМВС щодо спільних обстежень сімей СЖО 1 

8. Проблеми з УППСЗН у разі припинення грошових виплат батькам при 

вилученні дитини із сім’ї  

1 

 

32. З ВАШОГО ДОСВІДУ, ЯК ВІДНОСИТЬСЯ ГРОМАДА (РОДИЧІ, СУСІДИ, ЗНАЙОМІ 

РОДИН, БЛАГОДІЙНІ І РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, СПЕЦІАЛІСТИ РІЗНОГО ФАХУ, 

ПІДПРИЄМЦІ ТОЩО)  ДО СІМЕЙ, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ  У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ 

ОБСТАВИНАХ? 

Повністю 

негативно 

Інколи трапляються 

випадки негативного 

відношення 

Нейтрально Інколи допомагають 

у вирішенні проблем 

таких сімей 

Самі ініціюють 

надання 

допомоги таким 

сім’ям 

1 11 7 21 5 

 

33. ЧИ ВИКОРИСТОВУЄТЕ ВИ РЕСУРСИ ГРОМАДИ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ СІМЕЙ У 

СЖО? ЯКІ? І ЯКИМ ЧИНОМ? (ДАЙТЕ ВІДПОВІДЬ) 

№ 

з/п 

Регіон Співпраця 

1. Вінницька Громада інколи надає допомогу у вигляді одягу та взуття через службу 

у справах дітей РДА 



 

 

№ 

з/п 

Регіон Співпраця 

2. Вінницька Заслуховування даного питання на засіданнях виконкомів місцевих рад, 

Притягнення до відповідальності через комісії, які працюють при 

виконкомах, Здійснення постійного контролю за умовами проживання  

дітей в сім’ях 

3. Сумська Питання щодо даних сімей виносяться на розгляд при виконкомах 

сільських рад, комісій, що діють при РДА 

4. Хмельницька Використовуємо (допомога родичів, сусідів, Підприємців, благодійних 

та релігійних громад 

5. Хмельницька Використовуємо (допомога, Підприємців, благодійних та релігійних 

громад) 

6. Харківська Не використовую 

7. Полтавська - 

8. АР Крим У питаннях виявлення 

9. Закарпатська Використовуються на місцях 

10. Донецька Транспорт при проведенні профілактичних рейдів, надання 

матеріальної і речової допомоги, інформування і збір інформації про 

потреби сім'ї 

11. Київська  Так. Психологічна підтримка, матеріальна допомога. 

12. Донецька Не використовуємо 

13. Житомирська - 

14. Херсонська Так. Використовуються ресурси територіальних громад району, на 

фінансування заходів районної програми реалізації Конвенції ООН про 

права дитини в районі 

15. Закарпатська Опитування сусідів; Надання характеристик на осіб місцевими 

депутатами (вуличними, домовими, сільської ради); Залучення для 

обстеження умов проживання 

16. Херсонська Збір та надання матеріальної допомоги (продукти харчування, одяг), 

розгляд питання про безоплатне виділення дров, вугілля 

17. Тернопільська Вплив на батьків через батьківські комітети 

18. Житомирська Використовуються на місцях 

19. Чернігівська Використовуємо. Надання матеріальної допомоги (продукти 

харчування, одяг і т.д.) 



 

 

№ 

з/п 

Регіон Співпраця 

20. Чернігівська Наявні ресурси громад обов`язково враховуються та використовуються 

для  надання допомоги дітям, які опинились у складних життєвих 

обставинах 

21. Запорізька Залученням до надання допомоги благодійних фондів, волонтерських 

організацій, окремих громадян. Також у минулому та поточному роках 

за ініціативи голови обласної державної адміністрації Пеклушенка 

О.М. до надання адресної допомоги сім’ям, які опинились у СЖО 

залучено трудові колективи Департаментів, управлінь, інших 

структурних підрозділів облдержадміністрації 

22. м. Севастополь Надання матеріальної допомоги (продуктів харчування), засобів 

особистої гігієни, іграшок, одягу, наборів канцелярських товарів  

сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах з боку 

громадської організації «Жінки 21 століття»  

23. Закарпатська Ні 

24. Закарпатська Ні 

25. Закарпатська Ні 

26. Закарпатська Ні 

27. м. Севастополь Ні 

28. Полтавська Залучення до роботи депутатів місцевих рад (обстеження умов 

проживання, сприяння надання матеріальної допомоги) 

29. Івано-Франківська Матеріальні - покращення житлових умов 

30. Закарпатська Використовуються на місцях 

31. Донецька Збираємо інформацію  для подальшого вирішення питання стосовно 

можливості подальшого виховання дітей у родинах і надання 

конкретної соціальної допомоги родині і дітям, які опинились у 

складних життєвих обставинах 

32. Черкаська Надання допомоги одягом, взуттям б/в, продуктами харчування 

33. Черкаська Так. Надання допомоги одягом, взуттям б/в, продуктами харчування 

34. Донецька Благодійно-фінансову допомогу сім'ям; виявлення дітей та сімей, які 

опинилися в СЖО; проведення громадськими організаціями та 

благодійними фондами реабілітаційних та корекційних проектів та 

програм для дітей та батьків 

35. Рівненська Отримання інформації про сім’ї, які опинились у СЖО 



 

 

№ 

з/п 

Регіон Співпраця 

36. Донецька Співпраця з головами територіальних комітетів міста, комунальними 

службами у вирішенні питань, пов’язаних із соціальним захистом дітей 

37. Черкаська Ні 

38. Невизначений  Благодійна допомога, працевлаштування 

39. Львівська Так. Залучаємо сільські, селищні, міські ради у вирішенні питань 

надання матеріальної, адресної допомоги у вирішенні питань, 

виділення земельних ділянок 

40. Львівська  Так, Громадські організації, і т.д. 

41. Рівненська Отримання інформації про сім’ї, які опинились у СЖО 

42. Рівненська Отримання інформації про сім’ї, які опинились у СЖО 

 

34. ЯКІ ВИДИ ІНФОРМУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ПРО ВИДИ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ І 

ДОПОМОГ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ СУБ’ЄКТАМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З СІМ’ЯМИ, ДІТЬМИ 

ТА МОЛОДДЮ ВИ ВИКОРИСТОВУЄТЕ У СВОЇЙ РОБОТІ? 

№ 

з/п 

 Кількість 

1. Публічні виступи на телебаченні, радіо 26 

2.  Публікації в засобах масової інформації 25 

3. Виготовлення  та розповсюдження буклетів листівок, інформаційних 

повідомлень, плакатів  

17 

4. Проведення лекцій, бесід, семінарів, круглих столів і т.д.  17 

5. Використання інтернет ресурсу 11 

6. Індивідуальні консультації щодо захисту законних прав та інтересів  дітей 3 

7. Використання реклами соціального спрямування 1 

8. Проведення „гарячих”  телефонних ліній 1 

9. Ніякі 1 

 

 

 



 

 

35. ЧИ ПРОВОДИТИ ВИ МОНІТОРИНГ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ЩО 

НАДАЮТЬСЯ СУБ’ЄКТАМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ДІТЯМ ТА СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ, ЯКІ 

ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ, ЗАЛЕЖНО ВІД ПРИЧИН, ЩО ЇХ 

ОБУМОВИЛИ?  

№ 

з/п 

 Кількість 

1. Ні 16 

2. Так  26 

- заслуховування стану справ на засіданнях координаційних рад, комісій  7 

 - взаємообмін інформацією з ОЦСССДМ 2 

 - аналіз статистичної інформації 8 

 - через безпосередне спілкування з отримувачами послуг, за телефоном, 

шляхом обстеження умов проживання сім'ї, через різні види 

інформації про сім'ю 

3 

 - розпорядження «про поліпшення стану соціально-правового захисту 

дітей у Київській області» від 2 серпня 2010 року №835 

1 

 

36. ЯК ВИ ВВАЖАЄТЕ, ЯКІ ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ ПОВИННІ ВЖИВАТИСЯ НА РІЗНИХ 

РІВНЯХ З МЕТОЮ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОТРАПЛЯННЯ ДИТИНИ У СКЛАДНІ ЖИТТЄВІ 

ОБСТАВИНИ? А САМЕ: 

№ 

з/п 

 Кількість 

1. На державному рівні:  

 - Створення робочих місць  7 

 - Посилити відповідальність батьків  3 

 - Підвищення ролі сімейних цінностей  2 

 - Доступне житло  7 

 - Підвищення рівня життя  6 

 - Навчання фахівців  1 

 - Взаємодія спеціалістів  1 

 - Навчання фахівців  1 

 - Програми реабілітації алко, нарконезалежності  1 

2. На рівні регіональних та місцевих органів влади:  

 - Центри реабілітації сімей  3 

 - Програми підтримки сім’ї» та їх належне фінансування  12 

 - Забезпечення житлом  2 

 - Робочі місця і підвищення рівня зарплати  4 

 - Мережа дошкільних та позашкільних закладів  3 

 - Забезпечення виділення коштів на навчання, підвищення 

кваліфікації спеціалістів, забезпечення безоплатного проїзду 

працівників та фахівців з соціальної роботи у межах регіону, 

забезпечення спеціалістів служба у справах дітей транспортом 

та ПММ  

3 



 

 

 - Профілактичні програми  4 

3. Робота з сім’єю, надання їй допомоги:  

 - Ресурсне та матеріальне забезпечення служб, які працюють з 

дітьми  

2 

 - Примусове лікування від алкоголізму  3 

 - Підвищення якості роботи служб  3 

 - Працевлаштування батьків  2 

 - Профілактичні заходи  4 

 

37. З ДОСВІДУ ВАШОЇ РОБОТИ, ЯКІ НЕДОЛІКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ 

ОБСТАВИНАХ, СТРИМУЮТЬ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ? 
№ 

з/п 

 Кількість 

1. Отримання згоди від батьків, діти  яких опинилися  в СЖО, на збір та 

обробку персональних даних 

1 

2. Застосування  ВИПРАВНИХ робіт, різних санкцій, зобов’язання 

відшкодовувати утримання дітей в ІНТЕРНАТ НИХ закладах та ін.  

3 

3. Недостатньо повноважень на законодавчому рівні (наприклад: негайне 

вилучення дітей з умов, що загрожують їх життю і здоров’ю без 

правоохоронних органів)  

4 

4. Неузгодженість законодавства  3 

5. Відсутність  програм і методик   6 

6. Перевантаженість фахівців, які працюють з сім’ями  1 

 

 

38. ЯК ВИ ВВАЖАЄТЕ, ЧИ Є ПОТРЕБА У СТВОРЕННІ НА РАЙОННОМУ РІВНІ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗАКЛАДІВ З ПІДТРИМКИ СІМ’Ї 

ЯКЩО «ТАК», ЯКІ ЗАВДАННЯ МАЮТЬ ВИРІШУВАТИ ЦІ ЗАКЛАДИ  
№ 

з/п 

 Кількість 

1. Ні 21 

2. Так 21 

- надання психологічної  підтримки та допомоги, Здійснення патронату даних 
сімей 

1 

- недопущення соціального сирітства, надання тимчасового притулку, надання 
психологічної, медичної, допомоги  

3 

- забезпечення тимчасового проживання громадян та дітей, влаштування на 
роботу, надання психологічної допомоги 

1 

- повний комплекс послуг, які необхідні для виводу сім’ї з кризи 2 

- соціальний гуртожиток 1 



 

 

- тимчасове перебування  матері та дитини для вирішення соціальних або 
житлово-побутових проблем, Надання психологічної допомоги сім’ям, які 
опинились в складних життєвих обставинах; Соціалізація та адаптація в 
суспільстві 

1 

- збереження родини, попередження соціального сирітства, запобігання 
поміщенню дитини до інтернатного закладу  

1 

-   посилення відповідальності батьків за неналежне виконання обов’язків щодо 
виховання, навчання, утримання дітей 

1 

- надання матеріальної допомоги 2 

- вважаю систему  досконалою 1 

- розширення підстав взяття дітей на облік СЖО суворіше адміністративне 
покарання для батьків за неналежне виконання батьківських обов’язків, 
обов’язковий супровід РЦСССДМ без згоди сім’ї 

1 

- допомагати відродженню  сім’ї, як самої дорогоцінної життєвої цінності для 
високорозвиненої держави, зберегти сім’ю від занепаду в сучасних умовах, 
збереження і розвиток  талантів, здібностей кожного сімейного роду і передача 
їх від покоління до покоління для зміцнення сімейних стосунків і процвітання 
кожної  родини 

1 

- надання допомоги матерям з дітьми, які постраждали від насильства 1 

- тимчасове забезпечення належними умовами проживання 1 

 - надання первинного соціального захисту таким сім’ям, навчити батьків 
самостійно вирішувати соціально-економічні проблеми, які виникають у 
процесі життя, підвищення соціальної адаптованості сімей, їхнього виховного 
потенціалу 

1 

-  попередити розлучення дітей з їхніми батьками. 1 

- виведення сім’ї з кризи  1 

 

39. НА ВАШУ ДУМКУ, ЯКИХ ЗМІН ПОТРЕБУЄ ДІЮЧА СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ ДІТЕЙ ТА СІМЕЙ? 
№ 

з/п 

 Кількість 

1. Кримінальна відповідальність батьків за ухилення від виконання 

батьківських обов’язків  

7 

2. Чіткого визначення повноважень всіх служб  10 

3. Збільшення контролю над цільовим використанням різних соціальних 

виплат  

4 

4. Надання матеріальної допомоги  40 

 



 

 

ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ СІМЕЙНОЇ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

 

Лінійний розподіл відповідей  

на запитання анкети 

 

ДЛЯ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

дослідження «Діти у складних життєвих обставинах» 

 

 
Регіон:  

1 АР Крим    15 Миколаївська  3 

2 Вінницька    16 Одеська  3 

3 Волинська  3  17 Полтавська  4 

4 Дніпровська  6  18 Рівненська  3 

5 Донецька  6  19 Сумська  4 

6 Житомирська  3  20 Тернопільська  2 

7 Закарпатська  5  21 Харківська  5 

8 Запорізька  6  22 Херсонська  10 

9 Івано-Франківська 4  23 Хмельницька  6 

10 Київська    24 Черкаська  5 

11 м. Київ    25 Чернігівська  4 

12 Кіровоградська    26 Чернівецька  3 

13 Луганська  3  27 м. Севастополь  3 

14 Львівська  3  28 Немає відповіді 4 

     Загалом 95 

 

 

 



 

 

 

1 . Ваша посада  

Директор центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 1 

Провідний фахівець із соціальної роботи 1 

Фахівец із соціальної роботи 91 

Фахівець з соціальної роботи ІІ категорії 1 

Фахівець із соціальної роботи І категорії 1 

Загалом 95 

 

2. Термін Вашої роботи у соціальній сфері   

менше 1 року 17 

1 рік 64 

2 роки 1 

3 роки - 

4 роки - 

5 років 2 

6 років 4 

7 років 3 

8 років - 

9 років - 

10 років 2 

11 років 2 

Загалом 95 



 

 

3. Освіта 

1.  Вища 91 

2.  Неповна вища 1 

3.  Середня спеціальна 2 

4.  Немає відповіді 1 

 Загалом 95 

 

 

4. Ваша стать:    

1.  Жіноча 83 

2.  Чоловіча    10 

 Загалом 95 

  

 

5. Ваш вік  

1.  Від 20 до 25 років 28 

2.  Від 26 до 30 років 29 

3.  Від 31 до 40 років 22 

4.  Від 41 до 50 років 10 

5.  Старше 50 років 4 

 Загалом 95 

 

 

6. Чи Ви  проходили підготовку до роботи  з сім’ями у СЖО? 

1. Ні 2 

2. Так 93 

  

Якщо «так», то у якій формі? 

1. тренінг 39 



 

 

2. семінар 58 

3. лекції 28 

4. інше  16 

5. курси підвищення кваліфікації  5 

6. тестування 1 

7. семінар-тренінг 2 

8. підготовчі курси від обласного центру ЦСССДМ 2 

9. тематичний короткотерміновий семінар 3 

10. індивідуальні, групові навчання 1 

11. відвідування сімей (соціальні інспектування) 1 

 

 

7. Ви живете у тому населеному пункті, в якому ви працюєте? 
1. Так  77 

2. Ні    15 

 

 

8. Чи маєте Ви облаштоване місце для роботи? 
1.  Так  95 

2.  Ні 0 



 

 

Назвіть з якими категоріями населення Ви працюєте?  
 

Категорії дітей 

1. діти-сироти діти позбавлені батьківського піклування 24 

2. діти-інваліди 19 

3. діти, які мають проблеми з законом, з девіантною поведінкою 4 

4. діти схильні до бродяжництва, безпритульні, бездоглядні діти  2 

5. діти, які зазнали жорстокого поводження або насилля 1 

6. діти під опікою 1 

 

Категорії сімей 

1. сім`ї в складних життєвих обставинах 38 

2. сім'ї у яких виховуються діти інваліди або особи з інвалідністю 34 

3. багатодітні сім’ї 29 

4. одинокі матері, одинокі батьки 22 

5. малозабезпечені сім’ї 20 

6. сім’ї, в яких виховують діти-сироти та діти ПБП: опікунські сім'ї, ПС, 

ДБСТ 

18 

7. сім’ї ,в яких є прояви насильства або існує реальна загроза його вчинення 11 

8. неповні сім'ї  9 

9. сім’ї члени яких перебувають у місцях позбавлення волі або повернулися 8 

10. сім’ї в яких є ризик вилучення дітей 7 

11. сім’ї, де є ризик позбавлення батьківських прав  та ухиляння від 

виконання батьківських обов’язків 

5 

12. сім’ї, діти з яких виховуються в інтернатних закладах 3 

13. сім’ї, в яких батьки є трудовими мігрантами 3 

14. родини, де зловживають алко/наркотичними речовинами 3 

15. молоді сім’ї 3 

16. де батьки розлучаються 2 

17. батьки не мають можливості забезпечити належного утримання, 2 



 

 

виховання та догляду за дитиною 

18. тривала хвороба батьків, члени сім’ї з соціально небезпечними хворобами  2 

19. сім’ї в яких існують складні сімейні стосунками 2 

20. члени яких є випускниками інтернатних закладів 1 

21. сім’ї, які не мають власного житла 1 

 

Категорії клієнтів 

1. особи, які перебувають у конфлікті з законом, засуджені до покарань, не 

пов’язаних із позбавленням волі 

26 

2. особи, які повернулися з місць позбавлення волі 22 

3. особи з їх числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування 19 

4. особи, з обмеженими можливостями  18 

5. люди похилого віку, одинокі особи 10 

6. студентська та учнівська молодь 8 

7. особи, які опинилися у складних життєвих обставинах 8 

8. жінки, які мали намір відмовитися від новонародженої дитини 5 

9. хворі на соціально небезпечні хвороби, ВІЛ-інфіковані особи 4 

10. особи, які мають залежності 4 

11. випускники інтернатних закладів, ДБСТ 4 

12. неповнолітні вагітні дівчата 2 

13. безробітні 2 

14. вагітні жінки; жінки з новонародженими дітьми 2 

15. волонтери 2 

16. Особи, які вчинили насильство 1 

17. члени професійних колективів (педагоги, медики) 1 

* категорії клієнтів розміщені, відповідно до кількості згадувань – спочатку виділені найбільш 

згадувані фахівцями 

 

10. Які соціальні послуги Ви надаєте клієнтам? 
1.  Інформаційні 92 



 

 

2.  Психологічні 67 

3.  Юридичні 42 

4.  Соціально - педагогічні 79 

5.  Соціально-економічні 81 

6.  Соціально-медичні 61 

 

11. Звідки Ви отримуєте інформацію про необхідність надання соціальних послуг сім’ям, 

які опинилися у складних життєвих обставинах (далі – СЖО)? 

 
1. Під час відвідування та соціального інспектування сімей 43 

2. Суб’єкти соціальної роботи 41 

3. Навчальні та дошкільні заклади (школи, ПТУ, дитячі садки, педагогічні 

працівники)  

40 

4. Особисті звернення членів сімей 38 

5. Звернення жителів села, сусідів, знайомих сім’ї 37 

6. Заклади охорони здоров’я (ФАП, сільської амбулаторії, поліклініки та 

лікарні, медичні працівники, дільничні лікарі) 

36 

7. Органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади, 

сільська, селищна ради, депутати місцевих рад 

31 

8. Служби у справах дітей 24 

9. Органи внутрішніх справ 14 

10. Управління соціального захисту населення 13 

11. Кримінально-виконавча інспекція 12 

12. Управління/ відділи освіти 11 

13. Дільничні інспектори міліції 7 

14. ЦСССДМ 5 

15. Кримінальної міліції у справах дітей  5 

16. Відділи/ сектори молоді та спорту  4 

17. Благодійні фонди, громадські організації, релігійні організації 4 

18. Територіальні підрозділи відділу соціальної роботи 2 

19. Центри зайнятості 2 



 

 

20. Установ виконання покарань 2 

21. Управління охорони здоров’я 1 

 



 

 

12. Назвіть ознаки за якими сім’ю можна віднести до категорії сімей, які опинилися у 

складних життєвих обставинах: 
1.  Погані соціально-побутові умови 11 

2.  Підозра на зловживання алкогольних та наркотичних речовин 58 

3.  Випадки насилля в родині 52 

4.  Конфлікти в родині 21 

5.  Рання вагітність 8 

6.  Проблеми в навчанні та вихованні дітей 12 

7.  Малозабезпеченість 25 

8.   Безробіття одного з членів сім`ї 43 

9.  Міграція родини 19 

10.  Один із членів родини має інвалідність 51 

11.  Перебування одного з членів сім’ї у місцях позбавлення волі 37 

12.  Проблеми ВІЛ 28 

 

13. Назвіть, будь-ласка, основні причини, які, на Вашу думку, провокують складні 

життєві обставини сім’ї, в якій виховується дитина: (відмітьте п’ять основних чинників) 

  Кіль-ть 

1.  Бідність сімей з дітьми 26 

2.  Безробіття  одного чи обох батьків 51 

3.  Відсутність власного житла 18 

4.  Незадовільні житлові умови родини 32 

5.  Трудова міграція батьків 5 

6.  Тривала хвороба батьків  10 

7.  Тривала хвороба дітей 7 

8.  Поява у родини дитини-інваліда або дитини з вадами розумового або 

фізичного розвитку 

6 

9.  Інвалідність батьків 16 

10.  Смерть одного з батьків 10 

11.  Сімейні конфлікти  32 

12.  Розлучення батьків  6 

13.  Повернення одного з батьків з місць позбавлення волі 8 



 

 

  Кіль-ть 

14.  Конфліктні стосунки дітей з батьками  9 

15.  Агресивна поведінка батьків, насилля в сім’ї 63 

16.  Безвідповідальне ставлення батьків до виконання своїх обов’язків  67 

17.  Алкоголізм батьків 75 

18.  Негативні стосунки дитини з вітчимом, мачухою, опікунами 7 

19.  Зловживання батьків наркотичними засобами 22 

20.  Асоціальна поведінка дітей 5 

21.  Злочинна діяльність батьків 13 

22.  Психічні захворювання дорослих членів сім’ї 5 

23.  Інше 7 

24.  Відсутність або втрата документів 1 

25.  Адиктивна поведінка взагалі 1 

26.  Відсутність підприємств на селі; втрата чи відсутність документів та важка 

процедура їх поновлення чи виготовлення; Реєстрація особи (прописка) – 

проблематична через відсутність власного житла; Укладання угод про 

надання послуг електоро та газопостачання через відсутність власного 

житла, або документів на житло через дороговизну його виготовлення 

1 

27.  Небажання батьків працювати та змінювати ситуацію на краще 1 

28.  Невміння використовувати власні кошти та ресурси для вирішення певних 

проблем (нераціональне використання коштів та ін.) 

1 

29.  Отсутствие мотивации для решения собственных проблем 1 

30.  Слід зазначити, що випадки різні бувають, тому підкреслили найбільш 

поширені, однак часто інвалідність одного з членів сім’ї тягне за собою ряд 

чинників і т.д. 

1 

 

14. Як Ви виявляєте потреби сім’ї при інспектуванні кризових категорій сімей, у яких 

існує ризик потрапити у СЖО? 
1.  Бесіда 80 

2.  Спостереження 35 

3.  Оцінка житлово-побутових  умов 37 

4.  Інформація з додаткових джерел 52 

 



 

 

15. Що, на вашу думку необхідно зробити, щоб своєчасно виявляти сім’ї, які опинилися у 

СЖО? 
1. Ефективна співпраця із суб’єктами соціальної роботи 48 

2. Систематичне відвідування сімей з дітьми на закріпленій території/ 

моніторинг стану справ у сім’ях 

33 

3. Тісна взаємодія з усіма установами та організаціями, які працюють з сім’ями 

та дітьми: сільські, селищні ради, навчальні та медичні заклади, органи 

внутрішніх справ, органи соціального захисту, недержавні організації тощо 

23 

4. Інформувати громаду щодо соціальних послуг та діяльності фахівців із 

соціальної роботи 

18 

5. Вчасне реагування на повідомлення та самозвернення громадян 10 

6. Залучення територіальної громади до виявлення сімей на ранніх етапах 

сімейних криз, формування небайдужого ставлення до кризових сімей 

10 

7. Діяльність фахівців із соціальної роботи на професійному рівні 6 

8. соціальна профілактика в сімейному, дитячому та молодіжному середовищі, 

спрямована на запобігання сімейному неблагополуччю 

1 

 

16. На Вашу думку, де існує межа між раннім виявленням сімей, у яких існує ризик потрапити у 

СЖО та втручанням у приватне життя? Як її не переступити? 

1. Надавати соціальні послуги лише за згодою членів сім’ї 32 

2. Дотримання етичних принципів соціальної роботи (коректність, 

конфіденційність, компетентність та інше) 

67 

3. Межі немає, якщо існує проблема її потрібно вирішувати 7 

 

17. З Вашого досвіду, оцініть налаштованість сімей у СЖО на взаємодію із спеціалістами 

щодо вирішення проблем? (дати один варіант відповіді)  

1. Самі звертаються за допомогою  0 

2.  Готові до співпраці 16 

3.  Залежить від кожної конкретної ситуації 70 

4.  Переважно не мають бажання 4 

5.  Не бажають змінювати свою ситуацію 1 

6.  Інше 0 

 



 

 

18. Які підходи Ви використовуєте для мотивування сім’ї (або одного з членів) до зміни 

життєвих обставин та взаємодії зі спеціалістами? 

 
Інформування про можливість отримання допомоги 21 

Переконання у потребі зміни стилю життя 32 

Приклад інших сімей з подібними проблемами 24 

Заохочення до зміни стилю життя 31 

Індивідуальні бесіди 52 

Налаштування на позитивні зміни 35 

Звернення до ДІМ 5 

Техніку Розинберга 1 

Техніки короткочасної терапії такі як «Зосередження на клієнтові», «Творче 

непорозуміння», «Магічне запитання» та інше 1 

Конфіденційність 7 

Покращення матеріального стану 4 

Анкетування/тестування 1 

 

19. Які проблеми виникають під час виявлення та взяття на облік сімей з дітьми, які опинились 

в складних життєвих обставинах?  

 

1. Сім’ї  не визнають свої проблеми і не мають бажання змінювати ситуацію  48 

2. Відмова від співпраці з фахівцями із соціальної роботи  23 

3. Недовіра, негативне ставлення до фахівця 18 

4. Страх перед розголошенням проблем сім’ї 10 

5. Невіра у ефективність соціальної  допомоги у вирішенні проблем 10 

6. Агресивна або неадекватна поведінка членів сім’ї 6 

7. Проблем не виникає 5 

8. Надання сім’єю недостовірної інформації, відмова у наданні інформації 4 

9. Споживацьке ставлення  клієнтів до отримання соціальних послуг 4 

10. Не сприйняття терміну «складні життєві обставини?» 3 



 

 

11. Не впускають до житлового приміщення або важко застати вдома 4 

12. Негативне сприйняття населенням та спеціалістами сімей складними 

життєвими обставинами 

2 

13. Неінформованість населення про основні функції фахівця із соціальної 

роботи 

1 

 

20. З Вашого досвіду, як відноситься громада (родичі, сусіди, знайомі родин, благодійні і релігійні 

організації, спеціалісти різного фаху, підприємці тощо)  до сімей у СЖО? 

 

Повністю 

негативно 

Інколи 

трапляються 

випадки 

негативного 

відношення 

Нейтрально Інколи 

допомагають 

у вирішенні 

проблем 

таких сімей 

Самі 

ініціюють 

надання 

допомоги 

таким сім’ям 

Немає 

відповіді 

0 20 6 59 6 12 

 



 

 

21. Чи використовуєте Ви ресурси громади для вирішення проблем сімей у СЖО?  

1. Так 88 

2. Ні 5 

 

Які? І яким чином? 

Гуманітарна допомога (одяг, взуття, іграшки, продуктові набори тощо) 39 

Клопотання про матеріальну допомогу 22 

Допомога у вирішенні житлових питань 13 

Допомога у вирішенні медичних питань 11 

Допомога у вирішенні юридичних питань 3 

Допомога у вирішенні психологічних проблем 6 

Збір грошей на лікування хворих дітей 9 

Групові заходи: лекції, бесіди, круглі столи тощо 12 

Допомога у працевлаштуванні 5 

Забезпечення паливом 8 

 

22. Чи залучаєте Ви до вирішення проблем сімей у СЖО інші заклади, організації, установи? 

(оберіть один із варіантів відповіді) 

1.  Так  95 

2.  Ні 0 

 

Якщо «так», то які установи, заклади, організації Ви долучаєте до співпраці у вирішенні проблем 

сімей в СЖО? (перерахуйте) 

Центр зайнятості 48 

Управління соціального захисту населення 74 

Загально освітні заклади 64 

Заклади охорони здоров’я 67 

Міська/сільська рада 56 

Служба у справах дітей 52 



 

 

Благодійні організації 28 

Органи МВС 54 

Міграційна служба 10 

Громадські та релігійні організації 16 

Пенсійний фонд 6 

 

23. Які соціальні послуги Ви надаєте сім’ям у СЖО ? 

1. Інформаційні 61 

2. Психологічні 42 

3. Соціально-педагогічні 46 

4. Соціально-медичні 37 

5. Юридичні 27 

6. Соціально-економічні 34 

 



 

 

24. З Вашого досвіду, як впливають СЖО на:  

 

Психологічний стан дитини  

Замкнутість 45 

Агресивність 26 

Асоціальна поведінка 11 

Страх 17 

Почуття провини 7 

Психологічні травми 42 

Негативно 26 

 

Розвиток дитини   

Небажання навчатись 15 

Затримка фізичного розвитку 42 

Затримка розумового розвитку 46 

Затримка психічного розвитку 42 

Постійні проблеми із здоров’ям 16 

Негативно 17 

На розвиток не впливає 1 

 

Поведінку дитини  

Агресивна поведінка 39 

Асоціальна поведінка 56 

Замкнутість 22 

Труднощі у спілкуванні 10 

Негативно 11 

 

25. Які, на Вашу думку, основні індикатори СЖО найчастіше негативно впливають на розвиток 

дітей  



 

 

1. Недбале ставлення до здоров’я дітей 44 

2. Безробіття 46 

3. Бідність 49 

4. Порушення законних прав та інтересів дітей і відсутність навичок 

догляду за дітьми 

55 

5. Незадовільні соціально-побутові умови проживання сім’ї 63 

6. Агресія і насильство з боку батьків 69 

7. Асоціальна поведінка, алкоголізм або вживання наркотичних речовин 76 
 



 

 

26. Які основні потреби дітей, які опинилися у СЖО? (Напишіть основні п’ять) 

1. Правова підтримка 39 

2. Організація дозвілля 46 

3. Підвищення рівня здоров’я та фізичного розвитку 51 

4. Формування позитивної моделі життя та підготовка до самостійного життя 57 

5. Формування соціально-гігієнічних навичок та навичок самообслуговування 57 

6. Формування мотивації до зміни поведінки та здорового способу життя, 

здоровий спосіб життя батьків 

59 

7. Повноцінне та своєчасне харчування 67 

8. Створення належних умов для навчання та сприяння гармонійному розвитку 

дітей 

69 

9. Оздоровлення, медичний догляд та підтримка здоров’я дітей 76 

10. Матеріальне та соціально-побутове забезпечення сімей та дітей 78 

11. Налагодження взаємовідносин із батьками, емоційна підтримка, турбота, 

любов, створення безпечного… 

90 

 

27. З Вашого досвіду, як часто діти, які проживають у сім’ях, що опинилися у СЖО …….. 

  Часто Інколи Ніколи Важко 

відповісти 

1 Мають проблеми із здоров’ям 33 54 0 1 

2 Мають повноцінне харчування 7 67 10 9 

3 Відвідують позашкільні заклади 

(гуртки, спортивні секції, музичні 

школи тощо) 

3 59 22 7 

4 Мають проблеми із навчанням 74 16 1  

5 Мають асоціальну поведінку 35 50 2 4 

6 Вживають алкоголь 3 55 3 20 

7 Палять 33 49 1 8 

8 Мають проблеми у спілкуванні з 

однолітками 

39 49 1 2 

9 Мають занедбаний вигляд (брудний 

одяг, одяг не по сезону) 

57 33   



 

 

10 Мають можливість відвідувати 

оздоровчі заклади або відпочивають 

з родиною 

8 61 19 13 

11 Має проблеми у спілкуванні з 

дорослими 

36 52  3 

12 Мають проблеми у взаємовідносинах 

з батьками 

43 43 1 4 

13 Має навички самообслуговування 

(само гігієна, прибирання, 

приготування їжі тощо), які  

відповідають її віку  

23 60 4 4 

 



 

 

28. З Вашого досвіду, які стосунки має дитина, яка проживає у сім’ях, які опинились у СЖО, з 

членами своєї родини? 

 Дуже тісні Відносно тісні Віддалені Погані 

стосунки 

Важко 

відповісти 

1. Мати 20 52 12 4 15 

2. Батько 4 33 34 10 12 

3. Інші діти чи 

дорослі, які 

проживають 

разом із дитиною 

11 47 14 3 18 

 

29. Назвіть обставини, у разі виявлення яких, на Вашу думку, необхідно термінового вилучати 

дитину з сім’ї (напишіть) 

1. Втрата житла або аварійне, непридатне для проживання житлове 

приміщення. 

10 

2. Алкогольна або наркотична залежність батьків 30 

3. Психічні захворювання дорослих членів сім’ї 7 

4. Безпосередня загроза життю або здоров’ю дитини 58 

5. Насильство у родині, жорстоке поводження з дитиною 71 

6. Залишення дитини без нагляду дорослих на тривалий час 37 

7. Асоціальна поведінка батьків 11 

8. Грубе порушення санітарно-гігієнічних норм проживання 5 

9. Не виконання батьками своїх обов’язків 9 

 

30. Куди влаштовуються діти, які вилучаються із сім’ї? 

До родичів або знайомих 16 

До медичного закладу 43 

До притулку/центру соціально-психологічної реабілітації 75 

До будинок дитини 30 

До інтернатних закладыв 27 

До опікунських та прийомних сім’єй 31 



 

 

До санаторних закладів 6 

 

31. У випадку вилучення дитини із сім’ї, яку роботу Ви проводите з батьками?  

Профілактичні бесіди 82 

Працевлаштування батьків 13 

Покращення умов проживання 29 

Повернення дитини у родину 55 

Направлення батьків на лікування 11 

Таких випадків небуло 7 

 

32. Яку роботу Ви проводите з дітьми, які були вилучені із сім’ї? 

Підтримка родинних зв’язків 21 

Психологічна підтримка 61 

Влаштування до навчального закладу 2 

Організація дозвілля 3 

Адаптація до соціального середовища 21 

Таких випадків не було 7 

 

33. Чи здійснюєте Ви соціальний супровід сімей СЖО? 

1. Так 95 

2. Ні 0 

 

33.1. Так (скільки сімей під супроводом) 
2 2 

3 4 

4 6 

5 8 

6 5 

7 7 

8 16 

9 6 



 

 

10 22 

11 4 

12 4 

13 2 

14 3 

15 1 

16 1 

20 2 

21 1 

 

 

34. Які проблеми сімей СЖО ви не можете вирішити?  
1. Надання житла та покращення житлових умов 33 

2. Лікування від алкогольної/наркотичної залежності 32 

3. Проблеми працевлаштування  27 

4. Матеріальне забезпечення, надання матеріальної допомоги в 

необхідному розмір 

25 

5. Відсутність бажання членів родини покращувати своє життя 15 

6. Проблеми пов’язані зі здоров’ям, лікуванням, інвалідністю, соціально-

небезпечними хворобами 

10 

7. Оформлення/відновлення документів, права власності  9 

8. Постановка  на облік в Центру зайнятості членів селянського 

господарства 

5 

9. Налагодження стосунків між членами сім'ї, вирішення конфліктів, 

проблеми виховання 

4 

10. Проблема трудової міграції 3 

11. Встановлення громадянства та вид на проживання, здійснення 

реєстрації  

3 

12. Нераціональне використання батьками державних коштів на дитину 2 

13. Робота з сім’єю в якій є насильство або загроза його вчинення 2 

14. Несвоєчасна оплата  найманої праці 1 

15. Девіантна, кримінальна поведінка підлітків 1 



 

 

 



 

 

Що необхідно зробити, щоб розв’язати ці проблеми? 

1. Передбачити безкоштовне лікування (кодування) від алкогольної-

наркотичної залежності, можливість примусово направляти на 

лікування  

12 

2. Питання слід вирішувати на державному рівні, необхідні спеціальні 

державні програми 

5 

3. Створити нові робочі місця 5 

4. На території району/міста необхідно формувати фонд соціального 

житла, будувати соціальні гуртожитки 

5 

5. Забезпечення доступності житла для населення 2 

6. Залучати громаду до вирішення даних питань 2 

7. Залучати соціальних партнерів, спонсорів, та небайдужих людей 2 

8. Стабілізувати економічну ситуацію в країні 1 

9. Спростити законодавчу базу щодо реєстрації людини та отримання 

паспорту 

1 

10. Надання більших повноважень фахівцю соціальної роботи 1 

11. Побудувати центр реабілітації хворих на алкогольну залежність 1 

12. Необхідно реабілітаційний центр для батьками, які вчинили насильство 

над дитиною  

1 

 
35. За якими показниками Ви зазвичай знімаєте сім’ї у СЖО з обліку? 

Вирішення проблем та задоволення потреб сім’ї 13 

З досягненням позитивного результату 19 

Подолання СЖО 60 

Немає відповіді 1 

 

36. Як часто до Вас звертаються члени сімей, яких вже знято з обліку?  

Дуже часто 14 

Часто 33 

Не звертались 11 

Рідко 35 

 



 

 

З якими питаннями, проблемами? 

Інформація 21 

Поради 10 

Працевлаштування 7 

Оформлення/переоформлення допомоги 25 

Психологічна підтримка 21 

Оздоровлення та виховання дітей 11 

Правові питання 5 

 



 

 

37. Якої інформації Вам не вистачає у роботі з сім’ями, які опинилися у складних життєвих 

обставинах? У якій форми Ви хотіли б її отримати?  

1. Методичних рекомендацій щодо вирішенні проблем окремих категорій 

сімей в конкретних випадках (сім’ї, в яких діти перебувають в 

інтернатних закладах, сім’ї опікунів, піклувальників проблема 

алкогольної та наркотичної залежностей, сім’ї в яких члени сім’ї 

повернулися з місць позбавлення волі, сім’ї в яких є насилля ) 

8 

2. Тренінгів, семінарів з підвищення кваліфікації Обміну практичним 

досвідом у роботі з сім`ями в СЖО 

7 

3. Юридичної інформації 5 

4. Інформації про соціальні виплати, їх розмір для конкретної сім’ї 5 

5. Знань із сімейної психотерапії , конфліктології психологічних аспектів  

роботи з  сім’ями в СЖО, практичних психологічних технік 

2 

6. Немає доступу до інтернету для пошуку додаткових ресурсів, а також для 

своєчасного ознайомлення зі змінами в законодавстві  

2 

7. Інформації щодо змін у законодавстві (соціальна сфера) 2 

8. Методичних рекомендацій щодо здійснення соціальної роботи з сім’ями, 

які опинилися в складних життєвих обставинах  

2 

9. Методика проведення мережевих зустрічей і застосування її на практиці 1 

10. Роз’яснювальної інформації для поширення серед населення позитивної 

інформації про ЦСССДМ 

1 

11. Пошагові кроки фахівця у випадку, коли вчинено насилля (психологічне, 

фізичне) по відношенню до дитини поза межами сім’ї: дитини до дитини; 

дорослого до дитини 

1 

12. Психологічна робота з дітьми, які перебувають у інтернатних закладах 1 

13. Інформація про функції суб’єктів соціальної роботи 1 

14. Конкретна робота з сім’ями, які проживають саме у сільській місцевості: 

специфіка роботи у сільській громаді не розроблена 

1 

 

38.Що Вам необхідно для досягнення найвищої ефективності у роботі з сім’ями у СЖО?  

Зменшення паперової роботи, підвищення повноважень 19 

Бажання та активна участь батьків у подоланні СЖО 12 

Матеріально-технічне забезпечення фахівців із соціальної роботи (транспорт) 8 

Можливості надання фінансової допомоги 10 



 

 

Підвищення кваліфікації, постійний обмін досвідом 16 

Злагоджена та продуктивна робота з усіма суб’єктами соціальної роботи 24 

Немає відповіді 4 

 

39. Як ви вважаєте, чи є потреба у створенні на районному рівні спеціалізованих закладів з 

підтримки сім’ї 

1. Так 51 

2. Ні 39 

 



 

 

Якщо «так», які завдання мають вирішувати ці заклади  

Попередження відмов від новонароджених 2 

Виховання батьків (навчити як треба доглядати та виховувати дітей) 7 

Надання соціального житла  31 

Соціальна підтримка сімей в СЖО 12 

Юридична підтримка 8 

Медична допомога 5 

Психологічна допомога 17 

Захист постраждалим від насилля 5 

Он-лайн консультації 1 

Проведення профорієнтаційної роботи з підлітками 1 

Консультації сімей 1 

Грошова допомога 1 

Тимчасова реєстрація громадян без прописки 4 

Проводити тренінги 2 

Заклад денного перебування для дітей з вадами  2 

Створення груп взаємопідтримки 2 

 

40. Як Ви вважаєте, які практичні заходи повинні вживатися на різних рівнях з метою 

попередження потрапляння сімей у СЖО? А саме: 

на державному рівні:  

Безкоштовне та якісне лікування для тяжко хворих дітей, примусове лікування для 

алко- та наркозалежних, пропаганда здорового образу життя. 

8 

Створення державних програм для підтримки сім`ї, перегляд законодавчих актів та 

Державних Програм щодо захисту прав дітей 

36 

Вирішення проблеми безробіття, підвищення заробітної плати, забезпечення житлом 41 

Посилення відповідальності батьків за неналежне виконання батьківських обов’язки 2 

Немає відповіді 6 

на рівні регіональних та місцевих органів влади: 

Створення комунальних закладів (соціальних гуртожитків, центрів матері та дитини 13 



 

 

тощо) 

Впровадження соціальних програм, ефективна взаємодія суб’єктів соціальної роботи 

на місцях 

34 

Забезпечення соціального житла, створення робочих місць за місцем проживання 21 

Збільшення фінансування соціальних програм, матеріальна підтримка сімей у СЖО 14 

Прийняття дієвих механізмів (законів) щодо несанкціонованої торгівлі спиртними 

напоями 

4 

Немає відповіді 7 

робота з сім’єю, надання їй допомоги: 

Запровадження інноваційних методів роботи соціальних служб, підвищення 

кваліфікації спеціалістів 

5 

Проведення лекцій, бесід, відео-лекторіїв на певні теми 12 

Адресність соціальних послуг, інформаційно-роз’яснювальна, профілактична робота, 

своєчасне виявлення сімей, які можуть потрапити в СЖО 

54 

Покращення матеріального стану, працевлаштування 8 

Немає відповіді 14 
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ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ СІМЕЙНОЇ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

 

 

Лінійний розподіл відповідей  

на запитання анкети 

 

ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ЦЕНТІВ  

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ 

 

дослідження «Діти у складних життєвих обставинах» 

 

Регіон:  

1 АР Крим  1  15 Миколаївська  - 

2 Вінницька  -  16 Одеська  - 

3 Волинська  -  17 Полтавська  1 

4 Дніпровська  -  18 Рівненська  1 

5 Донецька  5  19 Сумська  2 

6 Житомирська  2  20 Тернопільська  - 

7 Закарпатська  1  21 Харківська  - 

8 Запорізька  2  22 Херсонська  2 

9 Івано-Франківська 1  23 Хмельницька  - 

10 Київська  1  24 Черкаська  1 

11 м. Київ  1  25 Чернігівська  2 

12 Кіровоградська  -  26 Чернівецька  - 

13 Луганська  1  27 м. Севастополь  - 

14 Львівська  1   Загалом 25 
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1. Повна назва закладу в якому Ви працюєте   

№ 

з/п 

Назва регіону Місце роботи Кількість 

1. АР Крим  Кримська Республіканська установа 

„Армянський міжрегіональниц центр соціально-

психологічної реабілітації дітей ” 

1 

2. Донецька  Центр соціально-психологічної реабілітації дітей  

Шахтарської міської ради(2) 

Великоновосілківський центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей 

Комунальний заклад Єнакієвської міської ради «Центр 

соціально-психологічної реабілітації дітей» 

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей 

Добропільської міської ради 

5 

3. Житомирська  Коростенський міський центр соціально-

психологічної реабілітації дітей « Віри, Надії, Любові» 

Обласний центр соціально-психологічної реабілітації 

дітей «Сонячний дім» Житомирської обласної ради 

2 

4. Закарпатська  Закарпатський центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей 

1 

5. Запорізька  Комунальний заклад «Пологівський обласний центр 

соціально – психологічної реабілітації дітей» ЗОР  

Комунальний заклад „Запорізький обласний центр 

соціально-психологічної реабілітації дітей” 

Запорізької обласної ради 

2 

6. Івано-Франківська Міжрегірнальний центр  соціально-психологічної 

реабілітації дітей в Івано-Франківській області 

1 

7. Київська  Центр соціально-психологічної реабілітації дітей 

«Злагода» служби у справах дітей Білоцерківської 

міської ради 

1 

8. м. Київ  Центр соціально-психологічної реабілітації дітей №1 1 

9. Луганська  «Луганський обласний центр соціально – 

психологічної реабілітації дітей» 

1 

10. Львівська  Притулок для дітей Служби у справах дітей Львівської 

облдержадміністрації 

1 

11. Полтавська  Центр соціально - психологічної реабілітації дітей 1 
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№ 

з/п 

Назва регіону Місце роботи Кількість 

служби у справах дітей виконавчого комітету 

Автозаводської районної ради міста Кременчука 

Полтавської області 

12. Рівненська  Обласний центр соціально-психологічної реабілітації 

дітей  

1 

13. Сумська  Обласний центр соціально-психологічної реабілітації 

дітей м. Шостка 

Сумський центр соціально-психологічної реабілітації 

дітей області 

2 

14. Херсонська  Чаплинський центр соціально – психологічної 

реабілітації дітей у Херсонській області 

Комунальний заклад Херсонської обласної ради 

«Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» 

2 

15. Черкаська  «Черкаський обласний центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей Черкаської обласної ради» 

1 

16. Чернігівська  Центр соціально-психологічної реабілітації дітей 

Служби у справах дітей Чернігівської обласної 

державної адміністрації 

Чернігівський центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей 

2 

 Загалом:  25 
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2. Ваша посада: 

№ 

з/п 

Посада Кількість 

1. Директор  центру 8 

2. Завідувач 1 

3. Вихователь-методист 9 

4. Соціальний педагог 3 

5. Практичний психолог 2 

6. Юрисконсульт 2 

 Загалом: 25 

 

3. Термін роботи в закладі: 

№з/п Термін роботи Кількість 

1. 3 місяці 1 

2. 1 рік 2 

3. 1 рік 2 місяці 1 

4. 1 рік, 4 місяці 1 

5. 1 рік 5 місяців 2 

6. 1 рік 10 місяців 1 

7. 2 роки 2 

8. 3 роки 1 

9. 4 роки 1 

10. 5 років 2 

11. 7 років 2 

12. 8 років 1 

13. 9 років 1 

14. 10 років 1 

15. 12 років  1 

16. 13 років 1 
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17. 15 років 1 

18. 16 років 3 

 Загалом 25 

 

4. Освіта 

Вища 25 

 

5. Ваша стать:    

1. Жіноча 24 

2. Чоловіча   1 

 

6. Ваш вік  

№ 

з/п 

Вік Кількість 

1. 21 рік 1 

2. 28 років 2 

3. 30 років 1 

4. 33 роки  2 

5. 34 роки 1 

6. 36 років 2 

7. 41рік 1 

8. 42 рік 1 

9. 43 роки 1 

10. 46 років 1 

11. 48 років  3 

12. 50 років 1 

13. 52 роки 2 

14. 53 роки 2 

15. 55 років 1 
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№ 

з/п 

Вік Кількість 

16. 57 років 1 

17. Немає відповіді 2 

 Загалом:  25 

 

 

1. ЯКІ КАТЕГОРІЇ СІМЕЙ З ДІТЬМИ, НА ВАШУ ДУМКУ, МОЖНА ВІДНЕСТИ ДО ТАКИХ, 

ХТО ОПИНИВСЯ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ? 

№ 

з/п 

КАТЕГОРІЇ СІМЕЙ Кількість 

1. Сім'ї, в яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків 22 

2. Сім'ї, в яких батьки через тривалу хворобу або інвалідність не можуть 

забезпечити належного утримання та догляду за дитиною 

21 

3. Конфліктні сім'ї 19 

4. Сім'ї із низьким морально-культурним рівнем батьків. 19 

5. Сім'ї, в яких батьки зловживають алкоголем чи наркотиками 18 

6. Малозабезпечені сім'ї 17 

7. Сім’ї із дітьми, батьки в яких мають тривалу хворобу або інвалідність 2 

 

2. ЗА ЯКИМИ КЛЮЧОВИМИ ОЗНАКАМИ ВИ ХАРАКТЕРИЗУЄТЕ КАТЕГОРІЮ СІМЕЙ З 

ДІТЬМИ, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ? 

№ 

з/п 

Ознаки Кількість 

1. Зловживання батьками алкоголем чи наркотиками. 12 

2. Малозабезпеченість сім'ї. 11 

3. Незадовільні матеріально-побутові умови проживання, навчання 8 

4. Відсутність житла або роботи 6 

5. Негативні стосунки в сім'ї. 6 

6. Хвороби батьків бо членів сім'ї 5 

7. Асоціальна поведінка батьків 4 
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8. Асоціальна поведінка дітей 2 

9. Соціальна дезатаптація 2 

10. Безпритульність 1 

11. Розлучення батьків 1 

12. Стихійне лихо, катастрофа. 1 

13. Перебування в місцях позбавлення волі 1 
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3. НАЗВІТЬ, БУДЬ-ЛАСКА, ОСНОВНІ ПРИЧИНИ, ЯКІ, НА ВАШУ ДУМКУ, ПРОВОКУЮТЬ 

СКЛАДНІ ЖИТТЄВІ ОБСТАВИНИ СІМ’Ї, В ЯКИХ ВИХОВУЄТЬСЯ ДИТИНА (Напишіть 

основні п’ять):  

№ 

з/п 

Причини Кількість 

1. Зловживання батьків алкоголем 22 

2. Безвідповідальне ставлення батьків до виконання своїх обов’язків  17 

3. Агресивна поведінка батьків, насилля в сім’ї 13 

4. Незадовільні житлові умови родини 12 

5. Безробіття одного чи обох батьків 12 

6. Бідність сімей з дітьми 9 

7. Конфліктні стосунки дітей з батьками  8 

8. Сімейні конфлікти 8 

9. Негативні стосунки дитини з вітчимом, мачухою, опікунами 8 

10. Тривала хвороба батьків  6 

11. Зловживання батьків наркотичними засобами 5 

12. Відсутність власного житла 4 

13. Повернення одного з батьків з місць позбавлення волі 3 

14. Асоціальна поведінка дітей 3 

15. Інвалідність батьків 2 

16. Злочинна діяльність батьків 2 

17. Психічні захворювання дорослих членів сім’ї 2 

18. Смерть одно з батьків 2 

19. Трудова міграція батьків 1 

20. Розлучення батьків 1 

21. Асоціальна поведінка батьків 1 

22. Тривала хвороба дітей 0 

23. Поява у родини дитини-інваліда або дитини з вадами розумового або 

фізичного розвитку 

0 
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24. Форс-мажор (обставини, що не залежать від людини) 1 

 

4. ВКАЖІТЬ, БУДЬ-ЛАСКА, ОСНОВНІ ПРИЧИНИ, ЧЕРЕЗ ЯКІ ДИТИНА ПОТРАПЛЯЄ У 

ВАШ ЗАКЛАД ІЗ БІОЛОГІЧНОЇ СІМ’Ї (Напишіть основні п’ять):  

№ 

з/п 

Причини Кількість 

1. Зловживання батьками алкоголем чи наркотиками. 21 

2. Безвідповідальне ставлення батьків до виконання своїх обов’язків.  16 

2. Конфліктні стосунки дітей з батьками. 16 

3. Асоціальна поведінка дитини. 10 

 Тривала хвороба батьків.  10 

4. Незадовільні житлові умови родини, відсутність засобів для існування. 10 

5. Безробіття одного чи обох батьків та вимушений виїзд на заробітки. 5 

6. Діти залишились без піклування батьків. 5 

7. Асоціальна поведінка батьків. 3 

8. Агресивна поведінка батьків, насилля в сім’ї. 4 

9. Розлучення батьків. 3 

10. Загроза життю та здоров’ю дитини, яка перебуває в сім’ї. 3 

11. За особистими зверненнями дітей. 3 

12. Наявні ознаки насилля в дитини.  3 

13. Відсутність власного житла. 2 

14. Відмова батьків від дітей. 1 

15. Діти з багатодітних сімей. 1 

16. Діти з малозабезпечених сімей. 1 

17. Відсутність належної своєчасної консультативної допомоги батькам 

збоку працівників освіти, більш того: стійке небажання приймати участь 

педагогів у виховному процесі  

1 

18. Дитина бродяжить 1 

19. Негативні стосунки дитини з вітчимом 1 

20. Дезадаптованість в суспільстві.  
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№ 

з/п 

Причини Кількість 

21. Психічні захворювання матері 1 

22. Позбавлення батьків батьківських прав 1 

23. Низький виховний потенціал батьків 1 

24. Смерть одного з батьків (матері) 1 

25. Місце перебування батьків невідоме  1 

26. Дезадаптованість в суспільстві; 1 

27. Діти-сироти. 1 

 

5. ВКАЖІТЬ, БУДЬ-ЛАСКА, ОСНОВНІ ПРИЧИНИ, ЧЕРЕЗ ЯКІ ДИТИНА ПОТРАПЛЯЄ У 

ВАШ ЗАКЛАД ІЗ ПРИЙОМНОЇ СІМ’Ї, ДБСТ: (Напишіть основні п’ять):  

№ 

з/п 

Причини Кількість 

1. Конфліктні стосунки дітей з прийомними батьками, або батьками-

вихователями, однолітками 

12 

2. Асоціальна поведінка дитини. 11 

3. Небажання прийомних батьків досягти компромісу у взаємовідносинах з 

дитиною. 

3 

4. Криза підліткового віку дитини. 1 

5. Спеціалістами (психологом, соціальним працівником), які 

супроводжують прийомну сім’ю, або ДБСТ своєчасно не виявляються 

причини, що можуть розвинути конфліктну ситуацію в сім’ї, або не 

якісно надається допомога щодо запобігання таких ситуацій. 

1 

6. Непорозуміння з прийомними батьками 3 

7. Нав’язування своєї релігії. 2 

8. Небажання прийомних батьків або дитини проживати в одній сім’ї. 1 

9. Обмеження в спілкуванні з однолітками.  1 

10. Обмеження використання сучасної техніки.  1 

11. Фізичне насилля.  

12. Нерозуміння потреб дитини. 1 

13. Неготовність сім’ї до виховування дітей. 1 
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№ 

з/п 

Причини Кількість 

14. Незнання вікових особливостей та потреб дитини. 1 

15. Закриття  ДДСТ, прийомної  сім’ї. 1 

16. Насилля, жорстоке відношення  прийомних батьків до дітьми. 1 

17. Малозабезпеченість та відсутність житла. 1 

18. Недостатній психолого-педагогічний досвід щодо виховання дітей. 1 

19. Неготовність дітей або членів родини до поповнення сім’ї . 1 

20. Недостатність уваги з боку батьків до прийомної дитини. 1 

21. Надання соціально – психологічної допомоги.   1 

22. Загроза життю і здоров’ю дитини. 1 

23. Дитина бродяжить. 1 

24. Насилля в родині. 1 

25. Дитина самостійно звернулася за допомогою. 1 

26. Психологічна несумісність. 1 

27. Негативна спадковість дітей. 1 

28. Алкоголізм батьків. 1 

29. Надмірні вимоги прийомних батьків до дитини. 1 

30. Непорозуміння з прийомними дітьми даної сім’ї.  1 

31. Хвороба прийомних батьків. 1 

32. Відмова від дитини. 1 

33. Низький рівень виховного потенціалу прийомних батьків. 1 

34. Смерть прийомних батьків. 1 

35. Дезадаптованість в суспільстві. 1 

36. Конфлікти в новому навчальному закладі. 1 

37. Дромоманія. 1 

 

6. ВКАЖІТЬ, БУДЬ-ЛАСКА, ОСНОВНІ ПРИЧИНИ, ЧЕРЕЗ ЯКІ ДИТИНА ПОТРАПЛЯЄ У 

ВАШ ЗАКЛАД ІЗ РОДИНИ ОПІКУНІВ (Напишіть основні п’ять): 
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№ 

з/п 

Причини Кількість 

1. Конфліктна ситуація між опікуном та піклувальником. 20 

2. Асоціальні прояви поведінки в дитини. 11 

3. Тривала хвороба опікуна (піклувальника). 9 

4. Недостатній психолого-педагогічний досвід щодо виховання дітей. 7 

5. Діти, які залишилися без опікуна (піклувальника) внаслідок його смерті. 5 

6. Психологічна неготовність дітей або членів родини до поповнення сім’ї 4 

7. Відмова опікуна,  від опіки над дитиною 3 

8. Бажання дітей повернутися до біологічної сім’ї. 3 

9. Конфлікт між дітьми, що виховуються в родинах опікунів/піклувальників 3 

10. Негативна спадковість дитини  

11. Криза підліткового віку дитини 2 

12. Небажання опікуна або дитини проживати в одній сім’ї. 1 

13. Зняття опіки, в зв’язку з поверненням матері з МПС. 1 

14. Скасування опіки 1 

15. Розлучення батьків  1 

16. Надмірні вимоги опікуна до дитини 1 

17. Нерозуміння потреб дитини. 1 

18. Алкоголізм батьків 1 

19. Завищені вимоги дитини. 1 

20. Матеріальне забезпечення. 1 

21. Обмеження в спілкуванні з однолітками 1 

22. Обмеження в часі. 1 

23. Надання соціально – психологічної допомоги   1 

24. Загроза життю і здоров’ю дитини 1 

25. Синдром бродяжництва. 1 

26. Насилля в родині. 1 

27. Дитина самостійно звернулася за допомогою. 1 
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№ 

з/п 

Причини Кількість 

28. Відсутність  належної допомоги збоку фахівців освіти (соціальних 

педагогів,психологів,класних керівників) членам родини. 

1 

29. Низька громадянська свідомість членів громади (голів сільських та 

селищних рад, сусідів,медпрацівників та працівників освіти). 

1 

 

7. ВКАЖІТЬ, БУДЬ-ЛАСКА, ОСНОВНІ ПРИЧИНИ, ЧЕРЕЗ ЯКІ ДИТИНА ПОТРАПЛЯЄ У 

ВАШ ЗАКЛАД ІЗ ІНТЕРНАТУ (Напишіть основні п’ять):  

№ 

з/п 

Причини Кількість 

1. Таких випадків не було. 11 

2. Конфлікти з однолітками 7 

3. Самовільне залишення дитиною інтернатного закладу. 4 

4. Соціальна дезадаптація. 3 

5. Психоемоційні проблеми. 3 

6. Самовільне залишення інтернатного закладу. 3 

7. Конфлікти з працівниками інтернатного закладу. 3 

8. Конфліктні стосунки з працівниками інтернатів 3 

9. Асоціальна поведінка самої дитини 3 

10. Бажання проживати з біологічними батьками  2 

11. Дитина потряпляє на час канікул, у зв’язку з неможливістю перебування 

її у біологічній сім’ї. 

2 

12. Психологічний клімат в колективі серед дітей та працівників. 2 

13. Проблеми в психологічному розвитку 1 

14. Потреба дитини в сімейному затишку 1 

15. Самостійне звернення дитини. 1 

16. Закриття закладу 1 

17. Синдром бродяжництва 1 

18. Низький рівень знань працівників освіти з педагогіки та психології. 1 

19. Особистісні проблеми дітей,які потребують тривалої корекції. 1 
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20. Відсутність створення умов для самореалізації дитини 1 

21. Нехтування інтересами та потребами дитини 1 

22. Батьки не забирають дітей на канікули 1 

23. Пропуск занять у школі-інтернаті. 1 

24. Не бажання  дотримуватися режиму закладу 1 

 

8. ВКАЖІТЬ, БУДЬ-ЛАСКА, ОСНОВНІ ПРИЧИНИ, ЧЕРЕЗ ЯКІ ДИТИНА, ЩО ПОТРАПИЛА 

У ВАШ ЗАКЛАД, ПЕРЕБУВАЛА НА ВУЛИЦІ (Напишіть основні п’ять):  

№ 

з/п 

Причини Кількість 

1. Конфлікти між дітьми та батьками. 19 

2. Синдром бродяжництва. 8 

3. Батьки неналежно виконували свої батьківські обов’язки. 6 

4. Алкоголізм батьків. 5 

5. Схильність дитини до бродяжництва  

6. Відсутність житла. 4 

7. Дитина залишилася без батьківського піклування 3 

8. Складні життєві обставини в сім’ї. 3 

9. Асоціальний спосіб життя батьків. 3 

10. Бездоглядність дитини. 3 

11. Конфлікти з однолітками. 3 

12. Негативні стосунки дитини з вітчимом, мачухою.  3 

13. Асоціальна поведінка дітей. 3 

14. Конфлікт за місцем навчання 3 

15. Агресивна поведінка батьків 3 

16. Загублена дитина. 3 

17. Фізичне насилля 2 

18. Самовільне залишення родини. 2 

19. Бажання дитини виглядати дорослішим 2 

20. Бажання проживати з біологічними батьками 1 
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№ 

з/п 

Причини Кількість 

21. Важкі матеріальні умови 1 

22. Не бажання  дотримуватися режиму закладу 1 

23. Бажання мати власні кошти 1 

24. Заняття проституцією 1 

25. Дитина вигнана з дому батьками. 1 

26. Ранній досвід вживання алкоголю, психотропних речовин 1 

27. Психічні розлади 1 

28. Ігнорування потреб дитини дорослими 1 

29. Схильність до девіантної поведінки у дитини 1 

30. Безконтрольність батьками часу для відпочинку дитини. 1 

31. Розлучення батьків 1 

 

9. ВКАЖІТЬ, БУДЬ-ЛАСКА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ЯКІ ВИРІШУЮТЬСЯ ВАШИМ 

ЗАКЛАДОМ СТОСОВНО ДІТЕЙ, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ 

ОБСТАВИНАХ: (Напишіть основні п’ять) 

№ 

з/п 

Причини Кількість 

1. Здійснення соціального захисту дітей, прийнятих до центру. 23 

2. Надання дітям комплексу соціальних послуг (психологічна, педагогічна, 

медичної та юридичної допомоги). 

22 

3. Проведення соціально-педагогічної корекції з урахуванням 

індивідуальних потреб кожної дитини. 

21 

4. Сприяння поверненню дитини до біологічної сім’ї. 22 

5. Забезпечення  відвідування  дітьми загальноосвітніх або інших 

навчальних  закладів  чи  індивідуальному  навчанню з урахуванням 

потреб та можливостей дитини. 

21 

6. Сприяння формуванню у дітей власної життєвої позиції для подолання 

звичок асоціальної поведінки. 

6 
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10. СКАЖІТЬ, БУДЬ-ЛАСКА, ЯКІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЧАСТІШЕ ЗА ВСЕ ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ У 

ДІТЕЙ, З ЯКИМИ ВИ ПРАЦЮЄТЕ? (напишіть ті, які найчастіше зустрічаються) 

 

Захворювання Кількість 

ГРВІ 17 

Захворювання органів дихання (риніт, бронхіт, трахеїт, фарингіт, тонзиліт) 16 

Педикульоз 11 

Психічні захворювання та розлади поведінки. 7 

Тубінфікування 7 

Захворювання органу зору, офтальмонологічні захворювання 6 

Захворювання опорно-рухової системи. 5 

Енурез 4 

Глистяні інвазії, ентеробіози, гельмінтози 3 

Карієс 3 

Ендикронологічні захворювання (дифузний зоб) 3 

Алергія 2 

Короста 2 

Захворювання органів травлення 2 

Стрептодермія 2 

Анемія 2 

Холецистити 1 

Серцево-судинні захворювання  1 

Гінекологічні захворювання 1 

Мікроспорія (лишай) 1 

Вродженні вади 1 

 

 

11. ЯК ЧАСТО ЗА СТАНОМ ЗДОРОВ’Я ВИ НАПРАВЛЯЄТЕ ДІТЕЙ ДО МЕДИЧНИХ 

ЗАКЛАДІВ? 
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1. Не було такої 

необхідності 

2. Час від часу 

направляємо дітей, які 

мають складні діагнози 

3. Постійно 

влаштовуємо дітей на 

лікування  до медичних 

закладів 

4. Інше 

0 14 6 0 

 

 

12. ВКАЖІТЬ, БУДЬ-ЛАСКА, ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ ДІТЕЙ, 

ЯКІ ПОТРАПЛЯЮТЬ ДО ВАШОГО ЗАКЛАДУ? (Напишіть основні п’ять) 

 

№ 

з/п 

Показники Кількість 

1. Високий рівень тривожності, страху 25 

2. Підвищений рівень захисної агресії. 21 

3. Емоціональна нестабільність. 9 

4. Замкнутість. 7 

5. Педагогічна занедбаність. 6 

6. Занижена самооцінка. 6 

7. Не вміння пристосовуватися до навколишнього середовища 4 

8. Недостатній розвиток, емоційно-вольова сфера. 4 

9. Прояви негативізму 4 

10. Депресія 3 

11. Соціальна дезадаптація 3 

12. Невпевненість в собі, сором’язливість. 3 

13. Апатія. 2 

14. Імпульсивність. 2 

15. Психологічні травми 2 

16. Гіперактивний стан 2 

17. Пасивність 2 

18. Знижений темп психічної діяльності 2 

19. Конфліктність 2 
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№ 

з/п 

Показники Кількість 

20. Деформація стосунків з батьками 2 

21. Рання сексуальна активність. 2 

22. Афективність поведінки 1 

23. Демонстративність.  1 

24. Почуття «відсутності любові» 1 

25. Вади особистісного розвитку 1 

26. Порушення пізнавальних процесів. 1 

27. Порушення розумового розвитку 1 

28. Знижені інтелектуальні здібності. 1 

29. Задовільний психічний стан 1 

30. Посттравматичний кризовий стан. 1 

31. Несоціалізований розлад поведінки. 1 

32. Схильність до асоціальної поведінки 1 

33. Проблеми, зв’язані з перехідним віковим періодом. 1 

34. Стрес. 1 

35. Акцентуації характеру. 1 

36. Реакція емансипації та гіперкомпенсації. 1 

37. Почуття провини.   1 

38. Недовіра до дорослих. 1 

39. Напруженість виражена на фізичному рівні.  1 

40. Розгубленість. 1 

41. Залежність 1 

 

13. ВКАЖІТЬ, БУДЬ-ЛАСКА, ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ВІДХИЛЕНЬ ПОВЕДІНКИ ТА РІВНЯ 

РОЗВИТКУ ДІТЕЙ, ЯКІ ПОТРАПЛЯЮТЬ ДО ВАШОГО ЗАКЛАДУ? (Напишіть основні п’ять) 

№ 

з/п 

Показники Кількість 

1. Високий рівень агресивності (фізично та (або) словесно виражена) 12 
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№ 

з/п 

Показники Кількість 

2. Соціально-педагогічна занедбаність 11 

3. Девіантна поведінка 8 

4. Асоціальні прояви поведінки. 7 

5. Низький розвиток пізнавальної сфери 6 

6. Низький рівень інтелектуального розвитку 5 

7. Недостатній рівень сформованості навичок самообслуговування і особистої 

гігієни 

5 

8. Схильність до правопорушень. 4 

9. Порушення мовлення. 4 

10. Низький рівень мотивації до навчання 4 

11. Схильність до шкідливих звичок. 4 

12. Низький рівень розвитку моральних, духовних та сімейних цінностей 4 

13. Схильність до бродяжництва. 4 

14. Затримка психічного розвитку 3 

15. Несформована пам’ять, знижена утримуюча здатність пам’яті. 3 

16. Емоційна лабільність 3 

17. Високий рівень тривоги, напруження 2 

18. Конфліктність. 3 

19. Демонстративність 3 

20. Соціальна деривація. 3 

21. Дратівливість.  2 

22. Гіперактивність. 2 

23. Замкнутість. 2 

24. Низькі показники соціалізації 1 

25. Вразливість. 1 

26. Нестриманність. 1 

27. Адитивна поведінка  1 
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№ 

з/п 

Показники Кількість 

28. Проблеми акцентуацій характеру у підлітковому віці. 1 

29. Жорстокість. 1 

30. Несоціалізований розлад поведінки. 1 

31. Несформована довільність. 1 

32. Неаадекватнсть власної самооцінки 1 

33. Акцентуації характеру 1 

34. Реакція емансипації та гіперкомпенсації. 1 

35. Рання сексуальна активність. 1 

36. Негативне сприйняття оточуючого світу. 1 

37. Корисна орієнтація. 1 

 

14. ЯКІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ 

ВПРОВАДЖУЮТЬСЯ СПЕЦІАЛІСТАМИ ВАШОГО ЗАКЛАДУ?  (Оберіть усі можливі 

варіанти) 

№ 

з/п 

Напрями Кількість 

1. Корекція неправильної поведінки дітей дошкільного віку 25 

2. Корекція неправильної поведінки дітей шкільного віку 25 

3. Корекція неправильної поведінки підлітків 25 

4. Допомога в одержанні освіти 24 

5. Підготовка дітей до школи 24 

6. Оволодіння навичками самообслуговування та дотримання гігієни 25 

7. Навички самостійного життя 22 

8. Сексуальна освіта 20 

9. Інше 11 
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15. ЧИ ЗАЦІКАВЛЕНІ СПЕЦІАЛІСТИ ВАШОГО ЗАКЛАДУ У ВИЗНАЧЕННІ 

ПОПЕРЕДНЬОГО МІСЦЯ ПЕРЕБУВАННЯ ДИТИНИ? 

№ 

з/п 

 Кількість 

1. Ні, ця інформація непотрібна для роботи              0 

2. Так, це є необхідною умовою роботи 25 

 

16. ХТО ІЗ СПЕЦІАЛІСТІВ ПРОВОДИТЬ РОБОТУ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО 

МІСЦЯ ПЕРЕБУВАННЯ ДИТИНИ, ЇЇ СІМ’Ї АБО ІНТЕРНАТНОГО ЗАКЛАДУ, В ЯКОМУ 

ВОНА ВИХОВУВАЛАСЯ РАНІШЕ? 

 

№ 

з/п 

Спеціаліст Кількість 

1. Юрисконсульт 18 

2. Вихователь-методист 10 

3. Директор 3 

4. Служба у справах дітей 3 

5. Соціальний педагог 3 

6. Практичний психолог 2 

7. Психолог 2 

8. Вихователь 2 

 

17. ЯКИМ ЧИНОМ ВИ ОТРИМУЄТЕ ІНФОРМАЦІЮ ПРО СІМ’Ю АБО ЗАКЛАД? 

 

№ 

з/п 

 Кількість 

1. Від Служби у справах дітей 17 

2. Від Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 10 

3. Від учбових закладів 5 

4. Від самої дитини 4 

5. Від правоохоронних органів 3 
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6. За допомогою телефонного зв’язку, письмових запитів, електронної почти. 3 

 

 

18. ЧИ ВСТАНОВЛЮЮТЬ СПЕЦІАЛІСТИ ВАШОГО ЗАКЛАДУ КОНТАКТИ ІЗ РОДИНОЮ 

ДИТИНИ? 

1. Ні            0 

2. Так 25 

 

19. ЧИ ОТРИМУЮТЬ У ВАШОМУ ЗАКЛАДІ БАТЬКИ АБО ОСОБИ, ЩО ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ, 

ПСИХОЛОГІЧНУ ТА ІНШІ ВИДИ ДОПОМОГ, СПРЯМОВАНИХ НА ПОВЕРНЕННЯ 

ДИТИНИ ДО СІМ’Ї?  

1. Ні            0 

2. Так 25 
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20. НАЗВІТЬ, БУДЬ-ЛАСКА, ПРИЧИНИ ЧЕРЕЗ ЯКІ У ВАШОМУ ЗАКЛАДІ БАТЬКИ АБО 

ОСОБИ, ЩО ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ, НЕ ОТРИМУЮТЬ ПСИХОЛОГІЧНУ ТА ІНШІ ВИДИ 

ДОПОМОГ, СПРЯМОВАНИХ НА ПОВЕРНЕННЯ ДИТИНИ ДО СІМ’Ї 

 

1 У закладі не 

надаються такі види 

допомоги 

2 Відмова батьків або 

осіб, що їх замінюють 

3 Батьки чи особи, що їх 

замінюють, не з’являються у 

закладі 

4 Інше 

- 4 7 4 

 

21. ЧИ ВСТАНОВЛЮЮТЬ СПЕЦІАЛІСТИ ВАШОГО ЗАКЛАДУ КОНТАКТИ ІЗ 

ЗАКЛАДАМИ, В ЯКИХ ПОПЕРЕДНЬО ВИХОВУВАЛАСЯ ДИТИНА? 

  Кількість 

1. Ні            1 

2. Так 22 

3. Не визначились 2 

 

22. ХТО ІЗ СПЕЦІАЛІСТІВ ПРОВОДИТЬ ДІАГНОСТУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ,  

ПОВЕДІНКИ ТА РІВНЯ РОЗВИТКУ ДИТИНИ? 

 

   Кількість 

1. Психологічний стан   Практичний психолог 25 

2. Поведінка та рівень розвитку Практичний психолог 22 

Вихователі 8 

Медики 5 

 

23. ЯКІ МЕТОДИКИ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО 

СТАНУ ДИТИНИ? (Напишіть) 

№ 

з/п 

Методики Кількість 

1. Проективні методики: «Автопортрет», «Неіснуюча тварина», «Моя сім’я», 

«Красивий малюнок»,  «Будинок. Дерево. Людина». 

17 

2. Методика «Шкала самооцінки рівня  тривожності Ч.Спілбергера». 16 

3. Методика «Восьмикольоровий тест Люшера». 14 
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4. Дитячий тест тривожності Р.Теммл, М.Дорки, В.Амен. 9 

5. Метод незакінчених речень Сакса, Леві, 8 

6. ДАТ «Серія розповідей «Дитячий світ» В.В.Доброва). 6 

7. Опитувальник САН. 4 

8. Тест тривожності Філікса 4 

9. Методика самооцінки психічних станів Г.Айзенка. 4 

10. Шкала депресії, адаптований Т.І.Балашовою 2 

11. Методика вивчення соціальної адаптації «Дерево». 2 

12. Методика діагностики соціально-психологічної адаптації К.Роджерса, 

Р.Даймонда. 

2 

13. Опитувальник суїцидального ризику «Т.Н.Розуваєвої 1 

14. Методика експрес-діагностики невроза К.Хека, Х.Хесса 1 
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24. ЯКІ МЕТОДИКИ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ПОВЕДІНКИ ТА 

РІВНЯ РОЗВИТКУ ДИТИНИ? (Напишіть) 

№ 

з/п 

Методики Кількість 

1. Методика на визначення рівня пам’яті, мислення, пізнавальних процесів.  8 

2. Діагностика вад особистісного розвитку (Двор) 7 

3. Методика «графічні матриці» Дж.Равена, «Складні аналогії». 6 

4. Діагностика поведінкових відхилень вихованців: опитувальник А.Басс, 

А.Дарк 

6 

5. Методика Г. Айзенка 6 

6. Методика акцентуації характеру, виявлення рівня тривожності підлітків за 

методикою Кондаша 

5 

7. Особистісний опитувальник Р.Кеттела, МПДО,  соціометрія. 4 

8. Методика «САН» 4 

9. Тест самооцінки Спілберга- Ханіна 4 

10. Неіснуюча тварина», «автопортрет», «дерево», «дім-дерево-людина». 

Проективні методики:» Будинок- Дерево- Людина». 

4 

11. Методика Керна-Йерасика. 3 

12. Тест Люшера. 3 

13. Опитувальник Леонгарда-Шмишека 3 

14. Метод незакінчених речень Сакса, Леві, 3 

15. Методика Е. Замбацявічене. 2 

16. Опитувальник суіцидальної поведінки,» Т.Н.Розуваєвої. 2 

17. Методика «Руки» Вагнера. 2 

18. Проективні «Кіт і риба», «Людина», «Лев і Зебра» 2 

19. Тест – опитувальник самовідношення В.В.Столін 2 

20. Тестові, проективні, словесні методи, арт-терапевтичні методи. 2 

21. Методика Р.Жиля. 2 

22. Методика Ануфрієва. 2 

23. Дослідження самооцінки за Т.Дембо С. Рубінштейном. 2 
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№ 

з/п 

Методики Кількість 

24. Методика Ю. Орлова. 2 

25. Тест на акцентуацію характеру. 2 

26. шкала депресії, РНП(рівень невротизації і психопатизації), 2 

27. ДОН (дитячий опитувальник неврозів), 2 

28. Методика експрес – діагностики характерологічних особливостей 

особистості Т.В. Мотоліна. 

2 

29. Методика Векслера (рівень інтелекту). 2 

30. Таблиці Шульте-Черьомушкіна. 2 

31. Методика «Незакінчені речення» Подмазіна С.І. 1 

32. Методика А.А.Романова. 1 

33. Методика «Кактус». 1 

34. Методика виявлення акцентуації характеру Леонгарда. 1 

35. Методика Дж.Бук.  1 

36. Методика Розенцвейга. 1 

37. Вимірювання батьківських постанов і реакцій (PARY), 1 

38. методика «СЖО» 1 

39. Методика «Числовий квадрат», «Оперативна пам'ять», 1 

40. Дитячий тест тривожності Р.Теммл, М.Дорки, В.Амен. 1 

41. Шкала депресії, адаптований Т.І.Балашовою 1 

42. ДАТ «Серія розповідей «Дитячий світ» В.В.Доброва), 1 

43. Методика Лурія «Десять слів». 1 

44. Особливості міжособистісної взаємодії. 1 

45. ОКСТ Зворикіна 1 

46. Методики Васютського 1 

47. Методика діагностики соціально-психологічної адаптації К.Роджерса, 

Р.Даймонда 

1 

48. Методика Суслова Є. «Оцінка особливостей поведінки дітей 6 – 7 років» 1 
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№ 

з/п 

Методики Кількість 

49. Методика С.Г Якобсона «Методика вивчення самооцінки та моральної 

поведінки дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку» 

1 

 

25. ЧИ СПОСТЕРІГАЮТЬСЯ СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ, 

ПОВЕДІНКИ ТА РІВНЯ РОЗВИТКУ  ДИТИНИ, ЗАЛЕЖНО ВІД ПОПЕРЕДНЬОГО МІСЦЯ 

ПЕРЕБУВАННЯ? 

  Кількість 

1. Ні            4 

2. Так 21 

 

26. ВКАЖІТЬ, БУДЬ-ЛАСКА, ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ ДІТЕЙ, ЯКІ 

ДОВГИЙ ЧАС (БІЛЬШЕ НІЖ ПІВРОКУ) ПРОЖИВАЮТЬ НА ВУЛИЦІ: 

№ 

з/п 

Методики Кількість 

1. Агресивність. 13 

2. Таких не було у нашому закладі. 11 

3. Високий рівень тривожності . 9 

4. Емоційна деривація. 6 

5. Соціальна дезадаптація. 5 

6. Низький рівень самооцінки рішучості, недовіри, підозри. 5 

7. Почуття гніву. 4 

8. Педагогічна занедбаність. 3 

9. Важкість в пристосуванні до нових вимог і ситуацій. 3 

10. Низький рівень знань про морально-етичні цінності. 2 

11. Психічна депривація. 2 

12. Відсутність загальноприйнятих норм поведінки (демонстративна 

поведінка). 

2 

13. Замкнутість 2 

14. Відставання у розвитку 2 

15. Занижена самооцінка. 1 
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№ 

з/п 

Методики Кількість 

16. Низький рівень культури  1 

17. Гігієнічні норми не відповідають стандартам. 1 

18. Вміння маніполювати. 1 

19. Надмірна самовпевненість 1 

20. Відсутність почуття любові. 1 

21. Психологічне напруження. 1 

22. Небажання щось змінювати в своєму житті. 1 

23. Нав’язливі думки та спогади. 1 

24. Девіантна поведінка. 1 

25. Байдуже та безвідповідальне ставлення до свого здоров’я. 1 

26. Бажання відчувати волю 1 

27. Підвищена збудженість лють, впертість 1 

28. Нездатність до відчуття провини і каяття. 1 

29. Стосунки, засновані на експлуатації людей. 1 

30. Нещирість. 1 

31. Інфантилізм . 1 

32. Корисливість в поведінці. 1 

33. Сексуалізована поведінка. 1 

34. Підвищений рівень фрустрації. 1 

35. Високі вимоги до оточуючих. 1 

36. Імпульсивність 1 

37. Безпорадність, 1 

38. Депресія. 1 

39. Наявність акцентуацій. 1 

40. Складнощі соціалізації. 1 

 

27. ВКАЖІТЬ, БУДЬ-ЛАСКА, ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ ДІТЕЙ-

ВИХОВАНЦІВ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ:  
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№ 

з/п 

Особливості Кількість 

1. Агресивність. 9 

2. Замкненість. 5 

3. Тривожність. 5 

4. Занижена самооцінка. 4 

5. Соціальна дезадаптація. 3 

6. Зухвала, ексцентрична поведінка. 3 

7. Депресії. 3 

8. Емоційна деривація. 2 

9. Ознаки «рольової інверсії. 2 

10. Емоційна холодність. 2 

11. Неусвідомленість та несамостійність у поведінці. 2 

12. Не пристосованість до прийняття самостійних рішень. 2 

13. Імпульсивність. 2 

14. Несформованість вибірковості у відношеннях. 2 

15. Дратівливість. 1 

16. Когнетивна та емоційна регідність. 1 

17. Боязкість.  1 

18. Низький рівень соціалізації. 1 

19. Прояви негативізму. 1 

20. Жорстокість до однолітків та дорослих. 1 

21. Застосування силових методів розв’язання конфліктів. 1 

22. Надмірна метушливість. 1 

23. Стан гальмування. 1 

24. Домінує інстинкт виживання. 1 

25. Відсутність власного простору. 1 

26. Корисливість в поведінці. 1 

27. Психічна деривація. 1 
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№ 

з/п 

Особливості Кількість 

28. Підвищений рівень фрустрації.   1 

29. Відсутність сімейних цінностей. 1 

30. Наявність деривації. 1 

31. Адемонстративність поведінки. 1 

32. Слабка орієнтованість на майбутнє. 1 

33. Безпорадність. 1 

34. Конфліктність, конформізм. 1 

35. Неготовність долати труднощі. 1 

36. Пригніченість. 1 

 

28. ВКАЖІТЬ, БУДЬ-ЛАСКА, ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ ДІТЕЙ, ЯКІ 

ВИХОВУВАЛИСЯ В АСОЦІЛАЬНИХ СІМ’ЯХ: 

№ 

з/п 

Особливості Кількість 

1. Тривожність. 15 

2. Агресивність. 13 

3. Емоційна збудженість. 10 

4. Знижена самооцінка. 5 

5. Педагогічна занедбаність. 5 

6. Почуття незахищеності. 5 

7. Наявність страху. 3 

8. Замкненість. 4 

9. Соціальна дезадаптація. 4 

10. Асоціальні прояви поведінки. 4 

11. Невротичні прояви. 4 

12. Негативне ставлення до інших. 3 

13. Депресія. 3 

14. Емоційна деривація. 2 
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№ 

з/п 

Особливості Кількість 

15. Прояви негативізму. 2 

16. Страх. 2 

17. Нервово-психічне напруження. 2 

18. Розгубленість. 1 

19. Відповідальність старших дітей за молодших. 1 

20. Істеричні прояви. 1 

21. Низький рівень культури.  1 

22. Соціальна пасивність. 1 

23. Боязкість. 1 

24. Надмірна метушливість. 1 

25. Нервово-психічна втома. 1 

26. Байдужість до оточуючого 1 

27. Стан гальмування. 1 

28. Туга за ліпшим життям. 1 

29. Відчуття непотрібності. 1 

30. Дезадаптація. 1 

31. Намагаються звернути на себе увагу різними шляхами. 1 

32. Гіперактивність. 1 

33. Відсутність почуття любові. 1 

34. Імпульсивність. 1 

35. Деформація етико-моральних норм. 1 

36. Пригніченість. 1 

37. Стійке порушення психоемоційної та вольової сфери. 1 

38. Спотворення уявлення щодо групових норм взаємодії. 1 

39. Відсутність навчальної мотивації. 1 

40. Прагнення до насолод та гострих відчуттів без обмежень та затримок. 1 

41. Ворожість до людей, які прагнуть тримати їх в соціально-допустимих 1 
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№ 

з/п 

Особливості Кількість 

межах. 

42. Застосування силових методів розв’язання конфліктів. 1 

43. Егоїзм, нескромність. 1 

44. Нестійкість бажань. 1 

45. Конфліктність. 1 

46. Зміна соціальних ролей. 1 

47. Відчуженість, або надмірна прив’язаність. 1 

48. Низький рівень активності. 1 

49. Низький рівень пізнавальної сфери. 1 

 

29. ВКАЖІТЬ, БУДЬ-ЛАСКА,  ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ ДІТЕЙ, ЯКІ 

ПЕРЕЖИЛИ НАСИЛЬСТВО ТА ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ: 

№ 

з/п 

Особливості Кількість 

1. Агресивність. 14 

2. Тривожність. 14 

3. Занижена самооцінка. 12 

4. Замкнутість. 10 

5. Емоційна нестабільність. 7 

6. Страх. 7 

7. Депресія 5 

8. Пригніченість. 4 

9. Почуття провини. 3 

10. Невротизм, невротичні прояви. 3 

11. Негативне ставлення до дорослих, які не змогли захистити. 3 

12. Підозра та недовіра. 3 

 Асоціальна поведінка. 2 

13. Схильність до суїцидів. 2 
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№ 

з/п 

Особливості Кількість 

14. Відчай. 2 

15. Порушення в розвитку пізнавальної діяльності. 2 

16. Фрустрація основних життєвих потреб (безпеці, любові). 2 

17. Стрес. 2 

18. Психічна травма. 2 

19. Порушення в сфері міжособистісних відносин 1 

20. Затримки фізичного і психічно-нервового розвитку 1 

21. Педагогічна занедбаність. 1 

22. Відчуття провини, сорому. 1 

23. Імпульсивність 1 

24. Гіперактивність 1 

25. Ознаки «рольової інверсії». 1 

26. Ексцентрична поведінка 1 

27. Підвищена вимога до уваги оточуючих 1 

28. Порушення ідентичності статі. 1 

29. Напруженість на фізичному рівні 1 

30. Наявність психотравми 1 

31. схильність до нанесення собі пошкоджень, фізичного болю. 1 

32. Соціальна дезадаптація 1 

 

30. СКАЖІТЬ, БУДЬ-ЛАСКА, ЯКИМ ЧИНОМ ПРОВОДИТЬСЯ СОЦІАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ СПЕЦІАЛІСТАМИ ВАШОГО ЗАКЛАДУ? (групова 

робота, психотерапія, індивідуальні бесіди тощо) 

№ 

з/п 

 Кількість 

1. Індивідуальна бесіда, робота 24 

2. Групова робота 21 

3. Консультативна робота 11 

4. Тренінги 11 
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5. Психотерапія. 11 

6. Корекційно-розвивальна робота 9 

7. Корекцйно-відновлювальна 6 

8. Пісочна терапія, музична терапія 5 

9. Бібліотерапія (казкотерапія). 5 

10. Екскурсії. 4 

11. Засідання круглих столів. 4 

12. Ігротерапія. 4 

13. Соціально-психологічна робота 4 

14. Ізотерапія ( малювання, ліплення) 2 

15. Психокорекційні ігри та вправи. 4 

16. Лялькотерапія. 3 

17. Виховні заходи 2 

18. Бесіди, лекції 3 

19. Релаксаційні заняття. 2 

20. Психогімнастика 2 

21. Сімейна терапія 2 

22. Підготовка дітей до змін середовища та самостійного життя. 1 

23. Формування у дитини необхідних життєвих навиків. 1 

24. Зоотерапія. 1 

25. Сприяння адаптації дитиною до умов Центру 1 

26. Заняття в малих групах. 1 

27. Психологічне діагностування 1 

28. Аромотрапія 1 

29. Заняття з волонтерами 1 
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31. НАЗВІТЬ, БУДЬ-ЛАСКА, МЕТОДИКИ ПЕДАГОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ, ЯКІ 

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ СПЕЦІАЛІСТАМИ: 

№ 

з/п 

Методики Кількість 

1. Проведення культурних масових заходів, свят, дитячих ранків 8 

2. Методи соціально-педагогічної діяльності. 8 

3. Використання арт-терапії  6 

4. Методика М. Монтесорі 6 

5. Участь у гуртках, заняття з волонтерами, відвідування виставок, музеїв, 

бібліотек, театрів. 

5 

6. Ігрова терапія. 4 

7. Трудова терапія. 3 

8. Методи корекції і реабілітації 3 

9. Індивідувальна робота 3 

10. Виховні години. 3 

11. Групова робота 3 

12. Казкотерапія. 3 

13. Психокорекційні ігри та вправи 0 

14. Методика: «Дерево Лампена». 2 

15. Тренінги. 2 

16. Методика: «малюнок сім’ї». 2 

17. Методика: «Вивчення психічного розвитку дитини».  

18. Основи здорового способу життя 2 

19. Пальчикова гімнастика 2 

20. Методика Россолімо 1 

21. Методика Кооса 1 

22. Методика Векслера 1 

23. Методика Т.І. Поніманської, Кондратенко 1 

24. Методика Венгера 1 



 

 227 

№ 

з/п 

Методики Кількість 

25. Методика»Межі в житті дитини»(встановлення практичної дисципліни) 1 

26. Методика «Конструктивне спілкування»(Як говорити, щоби нас слухали) 1 

27. Методика «Виховання без невдач» (корекція розбещення та його наслідків) 1 

28. Метод реконструкції (відновлення всього цінного, позитивного в характері 

та поведінці) 

1 

29. Метод переключення 1 

30. Метод перенавчання 1 

31. Модифікований опитувальник для ідентифікації типів акцентуацій 

характеру підлітків МПДО ( Лічко) 

1 

32. Опитувальник К. Леонгарда – Г. Шмішека 1 

33. Програма «Українізоване дошкілля». Програма виховної роботи  1 

34. Програма «Впевнений старт». 1 

35. Програма «Виховуємо всебічно розвинену особистість» 1 

36. Танцювальної терапія 1 

37. Пісочна терапія 1 

38. Ізотерапія 1 

39. Естетичне виховання 1 

40. Плетіння 1 

41. Ліплення 1 

42. Правова допомога 1 

43. Дитячий апперцептивний тест САТ 1 

44. Круглі столи 1 

 

32. ЯКИЙ СЕРЕДНІЙ ТЕРМІН ПЕРЕБУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ (напишіть) 

№ 

з/п 

Термін Кількість 

1. 3-4 місяці 2 

2. 3-6 місяців 3 
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3. 3-9 місяців 2 

4. 5 місяців 2 

5. 6 місяців 6 

6. 6-8 місяців 4 

7. 9 місяців 6 

 Загалом 25 

 

33. ЧИ Є ВИПАДКИ ПОВЕРНЕННЯ ДІТЕЙ, З ЯКИМ ПРАЦЮЄ ВАШ ЗАКЛАД, У СІМ’Ї ДО 

БІОЛОГІЧНИХ БАТЬКІВ? 

  Кількість 

1. Ні            0 

2. Так 25 

 

34. ЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИНИКАЮТЬ ПРИ ПОВЕРНЕНІ ДІТЕЙ ДО БІОЛОГІЧНОЇ СІМ’Ї? 

№ 

з/п 

Проблеми Кількість 

1. Таких проблем не виникає 6 

2. Нерозуміння з боку батьків. 4 

3. Асоціальний спосіб життя батьків та небажання виконувати свої 

батьківські обов’язки. 

3 

4. Тяжке матеріальне становище 3 

5. Небажання дитини повертатися у сім’ю. 2 

6. Зловживання алкогольними напоями. 2 

7. Стан здоров'я батьків. 2 

8. Можливе повернення до негативних форм поведінки. 2 

9. Відсутня батьківська підтримка. 2 

10. Небажання обох сторін йти на поступки. 2 

11. Можливість повторного повернення до центру. 1 

12. Вороже ставлення до дорослих 1 

13. Набуті знання в центрі не підтримуються в родині батьками. 1 



 

 229 

14. Висування певних вимог до батьків. 1 

 

35. ЧИ Є ВИПАДКИ ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ, З ЯКИМ ПРАЦЮЄ ВАШ ЗАКЛАД, У 

ПРИЙОМНІ СІМ’Ї, ДИТЯЧІ БУДИНКИ СІМЕЙ ТИПУ, ПІД ОПІКУ? 

  Кількість 

1. Ні 0 

2. Так 25 
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36. ЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИНИКАЮТЬ ПРИ ВЛАШТУВАННІ ДІТЕЙ ДО ПРИЙОМНИХ СІМЕЙ, 

ДИТЯЧИХ БУДИНКІВ СІМЕЙНОГО ТИПУ, ПІД ОПІКУ? 

№ 

з/п 

Проблеми Кількість 

1. Таких проблем немає. 8 

2. Оформлення необхідних документів 2 

3. Відсутність контакту дітей з дорослими (в окремих випадках) 2 

4. Важко проходить період адаптації дитини 2 

5. Відсутність контакту між дитиною та кандидатами в прийомні батьки. 2 

6. Небажання родичів брати всіх дітей під опіку (1 – 2 дитини не більше) 1 

7. Небажання дітей в ту чи іншу сім’ю. 1 

8. Обмежена обізнаність прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів з 

окремих питань психологічного характеру 

1 

9. Небажання кандидатів в опікуни та прийомні батьки брати в сім’ю дітей 

старшого віку. 

1 

10. Фактична неготовність кандидатів в прийомні батьки до створення 

прийомної родини. 

1 

 

37. ЧИ Є ВИПАДКИ ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ, З ЯКИМ ПРАЦЮЄ ВАШ ЗАКЛАД, ДО 

ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ? 

  Кількість 

1. Ні            5 

2. Так 20 

 

38. ЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИНИКАЮТЬ ПРИ ВЛАШТУВАННІ ДІТЕЙ ДО ІНТЕРНАТНИХ 

ЗАКЛАДІВ? 

№ 

з/п 

Проблеми Кількість 

1. Не має відповіді 13 

2. Проблеми не виникають 9 

3. Усвідомлення того, що в даному закладі не будуть вирішені особистісні 

потреби дитини 

1 

4. Відновлення окремих документів, які входять в необхідний перелік 1 
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(відсутність медичних карт, довідок про щеплення). 

5. Отримання путівки через обласну психолого-медико-педагогічну 

консультацію. 

1 

 

39. ЧИ Є ВИПАДКИ ВИХОДУ ПІДЛІТКІВ, З ЯКИМ ПРАЦЮЄ ВАШ ЗАКЛАД, У 

САМОСТІЙНЕ ДОРОСЛЕ  ЖИТТЯ? 

  Кількість 

1. Ні            7 

2. Так 13 

3. Не має відповіді 5 
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40. ЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИНИКАЮТЬ ПРИ ВЛАШТУВАННІ ДІТЕЙ, ЯКИМ ВИ НАДАЄТЕ 

СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ,  У САМОСТІЙНОМУ ДОРОСЛОМУ ЖИТТІ? 

№ 

з/п 

Проблеми Кількість 

1. Не має відповіді. 8 

2. Відсутність житла. 4 

3. Недостатність коштів. 3 

4. Відсутність контролю призводить до минулих форм поведінки. 2 

5. Вирішуємо спільно з  іншими службами. 1 

6. Психологічні процеси (пізнавальні, емоційно-вольові) 1 

7. Спрямованість особистості. 1 

8. Недостатній рівень підготовки дітей до самостійного життя у 

соціумі. 

1 

9. Не мають достатніх юридичних знань для захисту своїх прав.  1 

10. Не мають навичок самообслуговування. 1 

11. Відсутність робочих місць. 1 

12. Не виникають 1 

 

41. ЯКІ ПРОБЛЕМИ ДІТЕЙ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У ВАШОМУ ЗАКЛАДІ ВИ НЕ 

МОЖЕТЕ ВИРІШИТИ? ЩО, НА ВАШУ ДУМКУ, НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ, ЩОБ 

РОЗВ’ЯЗАТИ ЦІ ПРОБЛЕМИ? 

 
№ 

з/п 

Проблеми Кількість 

1. Відсутність житла 3 

2. Захист майнових та житлових прав дитини 3 

3. Посилити допомогу сім’ї (правову матеріальну, соціально-психологічну) 3 

4. Повернення до девіантної поведінки 2 

5. Покращити фінансове забезпечення закладу. 2 

6. Захист від насильства 2 

7. Посилити  кримінальну відповідальність батьків за ухилення від виконання 

батьківських обов’язків 

2 
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8. Будівництво соціального житла 1 

9. Бажання батьків змінити своє життя і брати відповідальність за своїх дітей. 

Необхідна первинна обов’язкова консультація батьків з психологом 

1 

10. Вирішуємо  спільно з  іншими службами. 1 

11. Потреби любові, уваги збоку батьків 1 

12. Розробити чіткі юридичні норми по захисту матеріальних, майнових прав 

неповнолітніх і повнолітніх з неблагополучних родин. 

1 

13. Не можемо змінити соціальне становище, в якому виховувалися діти до 

прибуття до нашого закладу. 

1 

14. Не можемо повністю змінити відношення батьків (родичів) до 

виховання своєї дитини. 

1 

15. Проблема влаштування дітей старшого віку до сімейних форм 

виховання. Необхідна роз’яснювальна робота серед кандидатів в 

опікуни та прийомні батьки. 

1 
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42. З СПЕЦІАЛІСТАМИ ЯКИХ СЛУЖБ ТА УСТАНОВ ВИ СПІВПРАЦЮЄТЕ?  
№ 

з/п 

Служби, установи Кількість 

1. Служба у справах дітей. 21 

2. Кримінальна міліція у справах дітей. 19 

3. Заклади, відділи освіти. 19 

4. ЦСССДМ. 17 

5. Медичні установи 5 

6. Обласні, районні адміністрації 3 

7. Сільські та селищні ради 3 

8. Міські бібліотеки, музеї, будинки творчості  3 

9. Громадськість 2 

10. Управління соціального захисту населення 1 

11. Церква 1 

12. Ощадбанк 1 

13. ЖКК 1 

14. Податкова служба 1 

15. Працівниками центру зайнятості 1 

 

43. ЧИ ВИНИКАЮТЬ У ВАС ПРОБЛЕМИ У НАЛАГОДЖЕННІ СПІВПРАЦІ З 

ОКРЕМИМИ СТРУКТУРАМИ ПРИ НАДАННІ ДОПОМОГИ ДІТЯМ АБО ЇХ 

РОДИНАМ? 
  Кількість 

1. Ні   16 

2. Так 1 

3. Не має відповіді 8 

 

44. НА ВАШУ ДУМКУ, ЩО НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ НАЙВИЩОЇ 

ЕФЕКТИВНОСТІ  У СПІВПРАЦІ З ОКРЕМИМИ СТРУКТУРАМИ ПРИ НАДАННІ 

ДОПОМОГИ ДІТЯМ АБО ЇХ РОДИНАМ 

№ 

з/п 

 Кількість 
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1. Співпраця з окремими структурами при наданні допомоги дітям та їхнім 

родинам 

9 

2. Виконувати свої професійні обов’язки щодо соціальної допомоги дітям та 

їх родинам. 

3 

3. Чітко визначити повноваження усіх структур і поняття «бездіяльність», 

стосовно професійних обов’язків кожного 

3 

4. повинно бути чітко визначено  положенням  або  іншим документом 1 

5. Проведення спільних семінарів-навчань 1 

6. Не має відповіді 8 

 Загалом 25 
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45. ЯКОЇ ІНФОРМАЦІЇ ВАМ НЕ ВИСТАЧАЄ У РОБОТІ З ДІТЬМИ ТА СІМ’ЯМИ, ЯКІ 

ОПИНИЛИСЯ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ? У ЯКІЙ ФОРМІ ВИ 

ХОТІЛИ Б ЇЇ ОТРИМАТИ? (Напишіть) 
№ 

з/п 

Інформація Кількість 

1. Про соціальну ситуацію розвитку дитини  від народження і до моменту 

вступу в заклад 

3 

2. Тренінгів, семінарів, практичного досвіду, новинок наукових досягнень 

щодо даних питань.   

3 

3. Про майно та житло дитини, про профілактичне щеплення 3 

4. Обмін досвідом із спеціалістами аналогічних закладів 2 

5. Методична література. Періодичні видання. 2 

6. Інформація про стан здоров’я дітей, яка відповідає дійсності 1 

8. Книгу з коментаріями щодо всіх Законів України  про  дитинство, 

соціальний захист, а також всіх діючих постанов, положень та інструкцій. 

1 

9. Несвоєчасне надання відповідними установами  актів обстеження житлово-

побутових умов, характеристик тощо. 

1 

10. Несвоєчасна поява в закладі батьків для отримання спеціалістами 

об’єктивної інформації стосовно сімейної ситуації. Під час індивідуальної 

консультації. 

1 

11. з ЦСССДМ у письмовому вигляді 1 

12. Про попереднє перебування дитини. 1 

13. Інформація про соціальне оточення 1 

14. Не має відповіді 4 

 

46. З ВАШОГО ДОСВІДУ, ЯК ВІДНОСИТЬСЯ ГРОМАДА (МЕШКАНЦІ МІКРОРАЙОНУ, ДЕ 

РОЗТАШОВАНИЙ ЦЕНТР, ВЧИТЕЛІ ТА БАТЬКИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ, БЛАГОДІЙНІ І 

РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, СПЕЦІАЛІСТИ РІЗНОГО ФАХУ, ПІДПРИЄМЦІ ТОЩО)  ДО 

ДІТЕЙ-ВИХОВАНЦІВ ВАШОГО ЦЕНТРУ? 

№ 

з/п 

 Кількість 

1. Повністю негативно 0 

2. Інколи трапляються випадки негативного відношення 4 

3. Нейтрально 3 
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4. Інколи допомагають у вирішенні проблем таких сімей 17 

5. Самі ініціюють надання допомоги таким сім’ям 11 

6. Інше 2 
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47. ЧИ ОТРИМУЄ ДОПОМОГУ ЦЕНТР ВІД ГРОМАДИ? ЯКУ? І ЯКИМ ЧИНОМ? 

№ 

з/п 

Вид допомоги Кількість 

1. Матеріальна допомога у вигляді іграшок, взуття, одягу 9 

2. Благодійна , гуманітарна допомога 7 

3. Волонтерський рух 5 

4. Запрошення на різні заходи міста 4 

5. Майже не отримуємо 3 

6. Подарунки для дітей 2 

7. Практичну 1 

8. Гуманітарна допомога від небайдужих людей. 1 

9. Вирішення господарських потреб закладу 1 

10. Допомога міського голови та міської ради  в організації оздоровлення 

вихованців Центру, сприяння поліпшення стану харчування,  забезпечення 

лікувальними та профілактичними засобами.  

1 

11. Не отримуємо 1 

 

48. ЯК ВИ ВВАЖАЄТЕ, ЯКІ ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ ПОВИННІ ВЖИВАТИСЯ НА РІЗНИХ 

РІВНЯХ З МЕТОЮ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОТРАПЛЯННЯ ДИТИНИ У СКЛАДНІ ЖИТТЄВІ 

ОБСТАВИНИ? А САМЕ: 

Практичні заходи Кількість 

На державному рівні 

Посилення відповідальності батьків за виховання дітей (в т.ч. і кримінальної)  8 

Підвищення рівня життя 6 

Працевлаштування 5 

Ліквідувати негативний вплив телебачення та ЗМІ на свідомість батьків та 

дорослих 

3 

Створення сімейних соціально-психологічних центрів (налагодження сімейних 

стосунків,  у вихованні дітей) 

3 

На рівні регіональних та місцевих органів влади 

Забезпечити батьків роботою, житлом, матеріальна допомога малозабезпеченим  7 
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Покращити якість послуг працівниками центрів, посилити координацію діяльності 

всіх суб’єктів соціальної роботи 

6 

Безкоштовні гуртки, спортивні секції, клуби за інтересами  3 

Посилення ролі сім’ї 2 

Робота з сім’єю, надання їй допомоги  

Покращити якість послуг, своєчасне надання допомоги 7 

Соціальна, правова психологічна допомога родинам 5 

Посилення контролю за умовами виховання дітей в сім’ях  3 

Посилення ролі сім’ї та її підтримка 2 

 

 

 

 

 

 

 
49. З ДОСВІДУ ВАШОЇ РОБОТИ, ЯКІ НЕДОЛІКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ 
ОБСТАВИНАХ, СТРИМУЮТЬ ВИРІШЕННЯ ЦИХ ПРОБЛЕМ? 

№ 
з/п 

Недоліки Кількість 

1. Відсутність у державі соціальних проектів та коштів 3 

2. Відсутність загальноприйнятих програм (виховних, соціально-психологічних, 
корекційних) для роботи з вихованцями центрів соціально-психологічної 
реабілітації,  

3 

3. Відсутня роз’яснююча законодавча база щодо продовження терміну перебування 
дитини в екстрених ситуаціях 

2 

4. Недоліків немає.  2 

5. Вирішення питання про забезпечення житлом або житловою площею 
(соціальним житлом) 

2 

6. Законів, які суперечать один одному 1 

7. Визначення більш чіткого поняття категорії «діти, які опинились у 
складних життєвих обставинах» 

1 

8. Розбіжності у законодавстві щодо трактування деяких питань 
законодавчого захисту дітей 

1 

9. Довго вирішуються питання з влаштування дитини 1 

10. Недостатня правова обізнаність батьків, вчителів та дітей 1 

11. Несвоєчасний розгляд судових справ, відсутність повноважень щодо 
оформлення пенсій статусним вихованцям 

1 

12. Натягнутість розглядів справ у судах. 1 
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№ 
з/п 

Недоліки Кількість 

13. Відповіді на запити в листуванні прискорити до 10 днів.  

14. Право на отримання освіти 1 

15. Посилення відповідальності посадових осіб за виявлені порушення прав 
дітей. 

 

16. Захист житлових та майнових прав дітей. 1 

17. Відсутність достатньої матеріальної забезпеченості діючої системи 
соціального захисту дітей та сімей. 

1 

 
50. НА ВАШУ ДУМКУ, ЯКИХ ЗМІН ПОТРЕБУЄ ДІЮЧА СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ ДІТЕЙ ТА СІМЕЙ? 
№ 
з/п 

 Кількість 

1. При втраті годувальника дитині, яка залишається без опіки дорослих, у 
разі відсутності трудового стажу померлих батьків, пенсія не 
нараховується. 

3 

2. Кардинальних 3 

3. Удосконалення 2 

4. Повноваження щодо соціального захисту дітей та сімей сконцентрувати в 
межах однієї соціальної  служби. 

1 

5. Посилити контроль за використанням соціальних виплат. 1 

6. Посилити контроль за належним використанням батьками (опікунами) 
державних виплат на утримання дітей. 

1 

7. Удосконалення системи відповідальності батьків за належне виховання дітей. 1 

8. Не потребує за умови чіткої взаємодії  ССД, ЦСССДМ та КМСД щодо 
виявлення та подальше влаштування дітей, які потрапили в складні 
життєві обставини. 

1 

9. Методичних рекомендацій. 1 

10. Розширення штату соціальних працівників на місцях з метою своєчасного 
виявлення та надання допомоги сім’ям і дітям. 

1 

11. Зменшити обсяг заповнення документації, а збільшити практичний 
супровід таких сімей. 

1 

12. Достатнього матеріального забезпечення 1 
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ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ СІМЕЙНОЇ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

 

Лінійний розподіл відповідей  

на запитання анкети 

 

ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ ЦЕНТРІВ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ 

 

дослідження «Діти у складних життєвих обставинах» 

 

Регіон:  

1 АР Крим    15 Миколаївська  1 

2 Вінницька  1  16 Одеська  3 

3 Волинська  2  17 Полтавська  2 

4 Дніпровська  1  18 Рівненська  2 

5 Донецька  4  19 Сумська  2 

6 Житомирська  3  20 Тернопільська  2 

7 Закарпатська  2  21 Харківська  2 

8 Запорізька  3  22 Херсонська  5 

9 Івано-Франківська 1  23 Хмельницька  3 

10 Київська    24 Черкаська  2 

11 м. Київ    25 Чернігівська  3 

12 Кіровоградська    26 Чернівецька  2 

13 Луганська  3  27 м. Севастополь  1 

14 Львівська  2   Загалом 52 

 

 

1. Повна  назва місця Вашої роботи     
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№  Кіль-ть 

1. Ананьївський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 1 

2. Артемівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 1 

3. Білгород –Дністровський районний центр соціальних служб для сімї, дітей та 

молоді 

1 

4. Білозерський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 1 

5. Великоновосілківський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

1 

6. Вінницька область,  Ладижинський міський центр соціальних служб для сімї. 

дітей та молоді. 

1 

7. Глухівський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 

управління у справах сім`ї, молоді та спорту 

1 

8. Голопристанський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 1 

9. Дніпропетровський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 1 

10. Дунаєвецький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 1 

11. Житомирський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 2 

12. Запорізький міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 2 

13. Івано-Франківський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 1 

14. Іршавський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 1 

15. Кам`янець-Подільський міський Центр соціальних служб для сім`ї, дітей та 

молоді 

2 

16. Канівський міський центр соціальних служб сім’ї, дітей та молоді 1 

17. Конотопський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 1 

18. Луцький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 1 

19. Мар’їнський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 1 

20. Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 1 

21. Миколаївський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. 1 

22. Миргородський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 1 

23. міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 2 

24. Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Новокаховської 

міської ради 

1 
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№  Кіль-ть 

25. Нововолинський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 1 

26. Новоград –Волинський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді  

1 

27. Новодністровський міський центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді 1 

28. Новотроїцький районний Центр соціальних служб для сім’ї,дітей та молоді 1 

29. Полтавський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 1 

30. Прилуцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 1 

31. Ровеньківський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 2 

32. Самбірський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 1 

33. Севастопольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 1 

34. Сєвєродонецький міський Центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 2 

35. Стрийський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 1 

36. Тарутинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 1 

37. Тернопільський міський центр соціальних служб для сім’ї. дітей та молоді. 2 

38. Херсонський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді   1 

39. Хустський районний центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді  1 

40. Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Київського району м. 

Харкова 

1 

41. Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Червонозаводського району 

м. Харкова. 1 

42. Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 1 

43. Черкаський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 1 

44. Чернівецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  1 

45. Чернігівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 1 

46. Шахтарський міський центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді 1 

 

2. Ваша посада 

  Кіль-ть 

1. Головний спеціаліст 8 
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2. Головний спеціаліст відділу методичного забезпечення соціальної роботи 1 

3. Головний спеціаліст відділу соціальної роботи 7 

4. Директор центру 1 

5. В.О. директора центру 1 

6. Начальник відділу соціальної роботи 4 

7. Провідний спеціаліст 9 

8. Провідний спеціаліст відділу організаційно-правової та кадрової роботи 1 

9. Провідний спеціаліст відділу соціальної роботи 9 

10. Провідний спеціаліст, психолог 1 

11. Спеціаліст I категорії 3 

12. Спеціаліст І категорії відділу соціальної роботи 2 

13. Спеціаліст І категорії ЦСССДМ 2 

14. Фахівець із соціальної роботи 1 

15. Спеціаліст відділу соціального менеджменту 1 

16. Спеціаліст МЦСССДМ 1 

 

3. Термін роботи  

 Кіль-ть 

менше 1 року 2 

1 рік 10 

2 роки 7 

3 роки - 

4 роки - 

5 років 8 

6 років 4 

7 років 8 

8 років 5 

9 років - 
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10 років 5 

11 років 1 

12 років - 

13 років 1 

14 років - 

15 років - 

16 років 1 

немає відповіді 1 

 

4. Освіта 

 Кіль-ть 

Вища 53 

 

5. Ваша стать:    

 Кіль-ть 

Жіноча 50 

Чоловіча 3 

                

6. Ваш вік  

  Кіль-ть 

8.  Від 20 до 25 років 8 

9.  Від 26 до 30 років 11 

10.  Від 31 до 40 років 22 

11.  Від 41 до 50 років 9 

12.  Старше 50 років 3 

 

1. ЯКІ КАТЕГОРІЇ СІМЕЙ, НА ВАШУ ДУМКУ, МОЖНА ВІДНЕСТИ ДО ТАКИХ, ХТО 

ОПИНИВСЯ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ? 

  Кіль-ть 
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1.  Багатодітні сім’ї 7 

2.  Неповні сім’ї 15 

3.  Малозабезпечені сім’ї 24 

4.  Сім’ї, в яких є проблема інвалідності 28 

5.  Сім’ї, в яких є проблема безробіття 18 

6.  Сім’ї, де є проблема алкогольної або наркотичної залежності 38 

7.  Сім’ї, в яких батьки не виконують свої обов’язки 16 

8.  Сім'ї, в яких є загроза або факт вчинення насильства 21 

9.  Сім’ї, в яких існує проблема з документами 5 

10.  Сім’ї, де один з батьків перебуває у місцях позбавлення волі 15 

11.  Безпритульні сім’ї 10 

12.  Сім’ї, які були змушені мігрувати 8 

13.  Сім’ї, де є особи з ВІЛ-статусом 9 

14.  Сім’ї, які мають намір відмовитися від дитини 4 

15.  Сім’ї, в яких батьки розлучаються 4 

16.  Опікунські сім’ї 4 

 

2.  ЗА ЯКИМИ КЛЮЧОВИМИ ОЗНАКАМИ ВИ ХАРАКТЕРИЗУЄТЕ КАТЕГОРІЮ СІМЕЙ, 

ЯКІ ОПИНИЛИСЯ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ? 

 Кіль-ть 

Безробіття членів сім’ї 10 

Хвороба або інвалідність членів сім’ї 16 

Відсутність власного житла 6 

Незадовільні житлові умови 17 

Насильство в сім’ї 15 

Агресивна поведінка батьків 2 

Безвідповідальне ставлення батьків до виконання своїх обов’язків 2 

Алкогольна або наркотична залежність членів сім’ї 16 

Педагогічна занедбаність дітей 3 



 

 247 

Відсутність документів 3 

Малозабезпеченість родини 20 

Вимушена трудова міграція 3 

За зовнішнім виглядом 6 

 

3. ВИДІЛІТЬ, БУДЬ-ЛАСКА, ОСНОВНІ ПРИЧИНИ, ЯКІ, НА ВАШУ ДУМКУ, 

ПРОВОКУЮТЬ СКЛАДНІ ЖИТТЄВІ ОБСТАВИНИ ДИТИНИ: (виділіть п’ять основних чинників) 

 Кіль-ть 

1. Бідність сімей з дітьми 16 

2. Безробіття  одного чи обох батьків 22 

3. Відсутність власного житла 7 

4. Незадовільні житлові умови родини 12 

5. Трудова міграція батьків 1 

6. Тривала хвороба батьків  4 

7. Тривала хвороба дітей 1 

8. Поява у родини дитини-інваліда або дитини з вадами розумового або 

фізичного розвитку 

6 

9. Інвалідність батьків 3 

10. Смерть одно з батьків 6 

11. Сімейні конфлікти  25 

12. Розлучення батьків  5 

13. Повернення одного з батьків з місць позбавлення волі 2 

14. Конфліктні стосунки дітей з батьками  13 

15. Агресивна поведінка батьків, насилля в сім’ї 33 

16. Безвідповідальне ставлення батьків до виконання своїх обов’язків  42 

17. Алкоголізм батьків 45 

18. Негативні стосунки дитини з вітчимом, мачухою, опікунами 3 

19. Зловживання батьків наркотичними засобами 16 

20. Асоціальна поведінка дітей 6 

21. Злочинна діяльність батьків 6 
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22. Психічні захворювання дорослих членів сім’ї 6 

23. Інше  16 

 

4. ЩО, НА ВАШУ ДУМКУ НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ, ЩОБ СВОЄЧАСНО ВИЯВЛЯТИ 

СІМ’Ї, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ? 

 Кіль-ть 

Налагодити чітку взаємодію з відповідними суб’єктами: дитячою лікарнею, сектором 

дільничних суб’єктами соціальної роботи, громадою 

27 

Оперативне взаємоінформування (обмін інформацією) про дані сім’ї  між суб’єктами 

соціальної роботи 

14 

Формування засобами масової інформації позитивного іміджу Центрів соціальних 

служб  

11 

Періодично здійснювати моніторинг усіх сімей (особливо з дітьми), створити 

реальний соціальний паспорт населеного пункту 

6 

Здійснювати періодичне соціальне інспектування кризових категорій сімей  5 

Забезпечити вчасне реагування суб’єктів соціальної роботи, навчальних закладів,  

закладів охорони здоров’я;  органів внутрішніх справ; громади на інформацію про 

складні життєві обставини сім’ї 

4 

Інформування населення, щодо організацій та установ, які здійснюють соціальну 

підтримку сімей, які потребують сторонньої допомоги  

4 

Залучення ресурсів громади, співпраця з активістами громади 4 

Визначити повноваження органів місцевого самоврядування в роботі з см ями, які 

опинились в складних життєвих обставинах 

2 

Небайдужість та свідомість жителів населеного пункту, сусідів, що забезпечує 

своєчасне надання інформації, стосовно кризових ситуацій у родині 

3 

Закондавчо визначити чіткий механізм виявлення та  взяття на облік  сімей у 

складних життєвих обставинах 

1 

На даний час створені необхідні умови для своєчасного виявлення сімей, які 

опинилися в СЖО 

1 

Забезпечення центрів достатньо кількістю штатних працівників по відношенню до 

кількості населення 

1 

Передбачити можливість доступу до приміщення, де мешкає родина СЖО 1 

руйнування стереотипів про звернення по допомогу до державних закладів 1 

Забезпечити конфіденційність та  анонімність клієнтів (проблема сільської зони)   1 

Своєчасне надання соціальних послуг та постійна робота з сім’єю для її соціальної 

підтримки 

1 
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5.ВІД КОГО ВИ НАЙЧАСТІШЕ ОТРИМУЄТЕ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї З 

ДІТЬМИ, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ? (позначте 5 найбільш 

розповсюджені варіанти) 

 Кіль-ть 

Інформація від служб у справах дітей 43 

Інформація від працівників закладів освіти 40 

Інформація від працівників медичних закладів 39 

Звернення членів сім’ї, родичів 34 

Інформація від центрів соціальних служб 25 

Звернення сусідів, знайомих 23 

Інформація від місцевих органів виконавчої влади 15 

Інформація від інших спеціалістів 13 

Звернення самої дитини 2 

Інше  

інформація від правоохоронних органів РВ УМВС 3 

самостійне виявлення фахівцем із соціальної роботи 3 

районний відділ кримінальної міліції у справах дітей 1 

інформація від управління у справах сімʼї, молоді та спорту 1 

 

6. ЯК ВИ ВИЯВЛЯЄТЕ ПОТРЕБИ СІМ’Ї ПРИ ІНСПЕКТУВАННІ КРИЗОВИХ КАТЕГОРІЙ 

СІМЕЙ, У ЯКИХ ІСНУЄ РИЗИК ПОТРАПИТИ У СКЛАДНІ ЖИТТЄВІ ОБСТАВИНИ? 

 Кіль-ть 

Бесіда (спілкування, опитування) з членами сім’ї 37 

Опитування осіб близького оточення (сусідів, родичів) 32 

Збір додаткової інформації від суб’єктів соціальної роботи, лікувальних та освітніх 

закладів 21 

Обстеження житлово-побутових умов проживання  20 

Спостереження 19 

Здійснення оцінки потреб сім'ї та дітей 9 

Тестування 2 
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Анкетування 2 

Вивченням історії сім’ї 2 

Аналіз документів 2 

Інтерв’ю 1 

Діагностика 1 

Аналіз стану виконання сім’єю основних функцій сім’ї 1 

З’ясування соціальних  зв’язків 1 

 

7. ЩО, НА ВАШУ ДУМКУ НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ, ЩОБ СВОЄЧАСНО ВИЯВЛЯТИ СІМ’Ї, 

ЯКІ ОПИНИЛИСЯ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ? 

 Кіль-ть 

Здійснення своєчасного обміну інформацією між суб’єктами соціальної роботи 35 

Інформування населення про діяльність центрів 15 

Визначити певні сроки надання повідомлень 4 

Взаємодія з органами внутрішніх справ 5 

Взаємодія з відділом освіти 7 

Взаємодія з органами місцевого самоврядування та громадаю 5 

Здійснення моніторингових візитів родин 8 

Володіти інформацією про всі сім’ї по мікрорайонах міста 4 

Забезпечення центрів достатньо кількістю штатних працівників по відношенню до 

кількості населення 2 

Забезпечення можливості в доступі до приміщення, де мешкає родина СЖО 1 

Забезпечити конфіденційність та  анонімність клієнтів 2 

вивчення потреб у послугах, раннього виявлення сімей з дітьми/потенційних 

отримувачів послуг з ознаками складних життєвих обставин 0 

Забезпечити транспортними засобами фахівців із соціальної роботи 1 

Сформувати у населення позитивне ставлення до вирішення власних проблем 

шляхом залучення спеціалістів соціальних центрів 3 

Внести зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування», чітко прописати 

повноваження органів місцевого самоврядування в роботі з см ями 1 
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8. НА ВАШУ ДУМКУ, ДЕ ІСНУЄ МЕЖА МІЖ РАННІМ ВИЯВЛЕННЯМ СІМЕЙ, У ЯКИХ 

ІСНУЄ РИЗИК ПОТРАПИТИ У СКЛАДНІ ЖИТТЄВІ ОБСТАВИНИ ТА ВТРУЧАННЯМ У 

ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ? ЯК ЇЇ НЕ ПЕРЕСТУПИТИ? 

 Кіль-ть 

Коректність та толерантність у спілкуванні ввічливого та поважного ставлення до 

особи або родини  

15 

Сім’я потребує сторонньої допомоги та дає згоду на співпрацю щодо вирішення її 

проблемних питань 

12 

Коли сім’я не змирилася зі своїм становищем не хочуть змінювати ситуацію, тому 

спроби допомогти часто розцінюють як втручання в особисте життя 

10 

Індивідуальний підхід  9 

Все залежить від досвіду, фахових та особистих якостей спеціаліста, професійний 

підхід 

8 

Соціальний працівник визначає свою міру втручання в залежності від загрози щодо 

безпеки, здоров’я та стану догляду (розвитку) дитини 

6 

Необхідно дотримуватись правила добровільності отримання соціальних послуг 5 

Дотримання конфіденційності 4 

Там, де члени сім’ї активно відмовляються співпрацювати з представниками 

організацій та установ, що надають соціальні послуги починається втручання в 

особисте життя сім’ї  

3 

Сформувати довіру та авторитет у членів сім`ї, щоб вони самі хотіли поділитися 

своїми проблемами 

3 

Якщо інформація про сім’ю надходить не вперше, це є підставою для більш 

детального з’ясування ситуації 

2 

Категорично заперечується нав’язувати клієнтам власну думку 2 

 

9. З ВАШОГО ДОСВІДУ, ОЦІНІТЬ НАЛАШТОВАНІСТЬ СІМЕЙ У СКЛАДНИХ ЖИТТВИХ 

ОБСТАВИНАХ НА ВЗАЄМОДІЮ ІЗ СПЕЦІАЛІСТАМИ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ? 

(Відмітьте один варіант відповіді)  

1. Самі 

звертаються за 

допомогою 

2. Готові до 

співпраці 

3. Залежить від 

кожної конкретної 

ситуації 

4. Переважно 

не мають 

бажання 

5. Не бажають 

змінювати 

свою ситуацію 

1 8 37 4 1 

 



 

 252 

10. ЯКІ ПІДХОДИ ВИ ВИКОРИСТОВУЄТЕ ДЛЯ МОТИВУВАННЯ СІМ’Ї (АБО ОДНОГО З 

ЧЛЕНІВ) ДО ЗМІНИ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИН ТА ВЗАЄМОДІЇ ЗІ СПЕЦІАЛІСТАМИ? 

 Кіль-ть 

Налагодження контакту з членами сім’ї 17 

Орієнтація членів сім’ї на позитивний результат  13 

Розгляд можливих варіантів розвитку подій, як у результаті співпраці, так і у 

випадку відмови від неї  

11 

Переконання у необхідності змін 11 

Надання відповідної інформації про можливі шляхи вирішення проблем 10 

Спільне обговорення проблем сім’ї, процесу допомоги  10 

Позитивні приклади життєвих історій сімей, які справились з подібними складними 

обставинами  

8 

Реальна  та конкретна допомога  у вирішенні питань 8 

Індивідуальний підхід до кожного члена сім’ї 7 

Мотивація батьків через перспективу майбутнього дітей  6 

Розширення кола спілкування членів сім’ї 3 

Перспектива покращення матеріального становища сім’ї  2 

 

11. ЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС ВИЯВЛЕННЯ ТА ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК СІМЕЙ З 

ДІТЬМИ, ЯКІ ОПИНИЛИСЬ В СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ?  

 Кіль-ть 

Небажання членів сім’ї співпрацювати, відмова від співпраці 20 

Недостатнє усвідомлення батьками ситуації в якій опинилася  родина  16 

Небажання членами сім’ї змінювати ситуацію, відсутність мотивації до змін, батьки 

перекладають відповідальність щодо вирішення проблем на спеціаліста 

14 

Упереджене, недовірливе ставлення членів сім’ї до фахівців, загалом недовіра до 

владних структур, державних установ  

13 

Відмова спеціалістам у доступі до житлового приміщення, важко застати батьків 

вдома 

8 

Агресивна поведінка батьків, неадекватна поведінка батьків  8 

Недовіра членів сім’ї щодо можливостей отримання соціальної допомоги, зневіра у 

власних можливостях подолати проблеми   

6 
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небажання розголошувати інформацію,  втручання в  особисте життя 4 

Родини завжди співпрацювали 3 

Обмеженість повноважень працівників центрів соціальних служб 2 

Укриття або перешкоджання органами місцевого самоврядування виявлення сімей, 

які потребують допомоги через незадовільні показники 

1 

Проблеми у отриманні інформації про сім'ї від суб'єктів соціальної роботи (навчальні 

та дошкільні заклади, заклади охорони здоров'я) 

1 

Пасивність громади міста 1 

Відсутність єдиної точки зору на подолання тих чи інших проблем у різних суб’єктів 

соціальної роботи 

1 

 

12. З ВАШОГО ДОСВІДУ, ЯК ВПЛИВАЮТЬ СКЛАДНІ ЖИТТЄВІ ОБСТАВИНИ НА:   

Психологічний стан дитини  Кіль-ть 

Заниження самооцінки дитини 17 

Замкненість дитини у собі 20 

Поява різноманітних страхів та фобій 10 

Нервозність, тревожність 15 

Дитина перебуває в стані психологічного дисбалансу 15 

Негативно 11 

Суїцидальні наміри 3 

Агресія 16 

 

Розвиток дитини   Кіль-ть 

Низька успішність у навчальному закладі 15 

обмежений світогляд 5 

відстає у розвитку від дітей власної вікової категорії 34 

Негативно 11 

порушення статево – рольової ідентифікації 1 

відсутність соціалізації. 6 

розвиток хронічних захворюван 7 
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Поведінку дитини  Кіль-ть 

Агресія 20 

Асоціальна поведінка 27 

відсутність навичок взаємодії 5 

Негативно 11 

Схильність до суїцидальної поведінки 1 

Замкнутість та апатія 11 

Вживання шкідливих речовин 6 

Жебрацтво 7 

Намагаються казатися старше за свій вік 1 

Неадекватна 1 

 

13.  ЯКІ, НА ВАШУ ДУМКУ, ОСНОВНІ ІНДИКАТОРИ СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИН 

НАЙЧАСТІШЕ НЕГАТИВНО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗВИТОК ДІТЕЙ 

 Кіль-ть 

Невиконання батьками батьківських обов’язків 31 

Алкогольна або наркотична залежність батьків 27 

Конфлікти в сім’ 16 

Малозабезпеченість 21 

Психологічне та фізичне насилля в родині 19 

Незадовільні житлово-побутові умови 17 

Безробіття 8 

Трудова міграція батькі 3 

Смерть одно з батьків 3 

Повернення або перебування одного з батьків в місцях позбавлення волі 6 

Відмова від новонародженої дитини 1 

Нераціональне харчування 6 

Ведення аморального способу життя 8 
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Інвалідність або хвороба батьків 3 

 

 

14. ЯКІ ОСНОВНІ ПОТРЕБИ ДІТЕЙ, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ 

ОБСТАВИНАХ? (Напишіть основні п’ять) 

№ п/п   Кількість 

1.  
Забезпечення повноцінним харчуванням та речами першої необхідності 35 

2.  
Любов та підтримка батьків 33 

3.  
Відповідні умови проживання 22 

4.  

Матеріальне забезпечення (одяг, іграшки,місце для відпочинку, гри, 

занять…), повноцінне харчування 15 

5.  
Відповідний догляд за дитиною 13 

6.  
Медичній догляд та лікування хронічних захворювань 13 

7.  
Умови для всестороннього розвитку 12 

8.  
Належна увага від батьків 11 

9.  
Позитивний мікроклімат в сім’ї 11 

10.  
Влаштування у позашкільний навчальний заклад, гурток або секцію 9 

11.  
Потреба в лікуванні, оздоровленні 9 

12.  
Підвищення якості навчання 8 

13.  
Позитивний мікроклімат в сім'ї 8 

14.  
Потреба в організації дозвілля 7 

15.  
Потреба у заохочуванні 6 

16.  
Безпека 5 

17.  
Догляд 5 

18.  
Психоемоційний  та фізичний стан дитини 5 

19.  
Навчення навиків безконфліктної поведінки 4 

20.  
Наявність облаштованого для навчання місця та відпочінку 4 

21.  
Освітні потреби 4 

22.  
Умови проживання згідно до санітарно – гігієнічних норм 4 

23.  
Ведення здорового способу життя як батьками так і дітьми 3 
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24.  
Захист основних прав та гарантій 3 

25.  
Потреба у поліпшені матеріального становища сім’ї  3 

26.  
Формування навичок відповідального батьківства у батьків 3 

27.  
Своєчасне вилучення із сім’ї при загрозі життю дитини 2 

28.  
Соціалізація дітей-інвалідів 2 

29.  
Спілкування з однолітками 2 

30.  
Стабільний економічний стан родини 2 

31.  
У захисті їх прав та інтересів, гарантії безпеки 2 

32.  
Безкоштовне харчування у навчальних закладах 1 

33.  
Захист прав та інтересів 1 

34.  
Наявність необхідних кишенькових коштів 1 

35.  
Право на власну думку 1 

36.  
Профорієнтація 1 

37.  
Реабілітація батьків, які зловживають алко/нарко речовинами 1 

38.  
Розвитку творчих здібностей 1 

39.  
Чистий одяг 1 
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15. З ВАШОГО ДОСВІДУ, ЯК ЧАСТО ДІТИ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ У СІМ’ЯХ, ЩО 

ОПИНИЛИСЯ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ……..  

  Часто Інколи Ніколи Важко 

відповісти 

Немає 

відповіді 

1 Мають проблеми із здоров’ям 33 54 0 1  

2 Мають повноцінне харчування 7 67 10 9  

3 Відвідують позашкільні заклади 

(гуртки, спортивні секції, музичні 

школи тощо) 

3 59 22 7  

4 Мають проблеми із навчанням 74 16 1   

5 Мають асоціальну поведінку 35 50 2 4  

6 Вживають алкоголь 3 55 3 20 2 

7 Палять 33 49 1 8 2 

8 Мають проблеми у спілкуванні з 

однолітками 

39 49 1 2  

9 Мають занедбаний вигляд 

(брудний одяг, одяг не по сезону) 

57 33   3 

10 Мають можливість відвідувати 

оздоровчі заклади або 

відпочивають з родиною 

8 61 19 13 2 

11 Має проблеми у спілкуванні з 

дорослими 

36 52  3 2 

12 Мають проблеми у 

взаємовідносинах з батьками 

43 43 1 4 2 

13 Має навички самообслуговування 

(само гігієна, прибирання, 

приготування їжі тощо), які  

відповідають її віку  

23 60 4 4 2 

 

16. З ВАШОГО ДОСВІДУ, ЯКІ СТОСУНКИ МАЄ ДИТИНА, ЯКА ПРОЖИВАЄ У СІМ’ЯХ, 

ЯКІ ОПИНИЛИСЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ, З ЧЛЕНАМИ СВОЄЇ РОДИНИ? 

 Дуже 

тісні 

Відносно 

тісні 

Віддалені Погані 

стосунки 

Важко 

відповісти 

Немає 

відповіді 

1. Мати 20 52 12 4  15  0 
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2. Батько 4 33 34 10 12 0 

3. Інші діти чи 

дорослі, які 

проживають разом із 

дитиною 

11 47 14 3 18 0 
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17. НАЗВІТЬ ОБСТАВИНИ, У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ ЯКИХ, НА ВАШУ ДУМКУ, НЕОБХІДНО 

ТЕРМІНОВО ВИЛУЧАТИ ДИТИНУ З СІМ’Ї (напишіть) 

 Кіль-ть 

Загроза життю та здоровю дитини 24 

Насилля 16 

Зневажливе ставлення батьків до здоров’я дітей 5 

Системне, злісне ухилення від виконання батьківських обовязків 2 

Наркотична та алкогольна залежність батьків 2 

Погані житлові умови 4 

 

 Кіль-ть 

Загроза життю та здоровю дитини 9 

Насилля 8 

Залишення дитини дорослими на довготривалий час без нагляду 6 

Системне, злісне ухилення від виконання батьківських обовязків 8 

Наркотична та алкогольна залежність батьків 5 

Погані житлові умови 6 

Відсутність їжі, одягу 1 

Психічна хвороба одного з членів сім'ї  2 

Немає відповіді 8 

 

 Кіль-ть 

Загроза життю та здоровю дитини 5 

Насилля 7 

Залишення дитини дорослими на довготривалий час без нагляду 8 

Ухилення від виконання батьківських обов’язків  5 

Наркотична та алкогольна залежність батьків 5 

Погані житлові умови 3 

Відсутність їжі, одягу 2 
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Психічна хвороба одного з членів сім'ї  1 

Коли батьки за станом здоров’я не можуть доглядати дітей 1 

Залучення  до торгівлі людьми 1 

Безпритульність 2 

Асоціальна поведінка батьків 1 

Немає відповіді 13 

 

 

18. КУДИ ПЕРЕВАЖНО ВЛАШТОВУЮТЬСЯ ДІТИ, ЯКІ ВИЛУЧАЮТЬСЯ ІЗ СІМЕЙ І НЕ 

МАЮТЬ СТАТУСУ ДИТИНИ-СИРОТИ АБО ДИТИНИ, ПОЗБАВЛЕНОЇ БАТЬКІВСЬКОГО 

ПІКЛУВАННЯ? (Напишіть три найбільш характерні форми влаштування) 

 Кіль-ть 

До притулку/центру соціально-психологічної реабілітації, що розташовані у іншому 

районі/місті 
21 

До інтернатного закладу, розташованому у вашому районі/місті 12 

До інтернатного закладу, розташованому у іншому районі/місті 5 

До прийомної сім’ї/дитячого будинку сімейного типу 7 

Інші форми влаштування  2 

 

19. ВКАЖІТЬ, БУДЬ-ЛАСКА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ЯКІ ВИРІШУЮТЬСЯ СПЕЦІАЛІСТАМИ 

ЦЕНТРІВ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ СТОСОВНО ДІТЕЙ, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ У СКЛАДНИХ 

ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ:  

№ п/п   Кількість 

1 Адаптація в соціумі 14 

2 Адаптація до нових умов проживання 1 

3 Безконфліктне спілкування 1 

4 Виготовлення та відновленя необхідних документів 10 

5 Виправлення поведінки дітей 1 

6 Влаштування в сімейні форми виховання 2 

7 Влаштування до навчального закладу 20 
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8 Влаштування на медичне обстеження, лікування та оздоровлення  29 

9 Допомога у подоланні дитячих психологічних травм 31 

10 Допомогу у набутті навичок самообслуговування, відповідно до віку 3 

11 Забезпечення  належних умов для проживання та повноцінного розвитку дітей 19 

12 Залишення дитини в родині 9 

13 Залучення батьків до навчально-виховного процесу 1 

14 Захист прав та інтересів 13 

15 Зниження ризику прояву суїцидальної поведінки 1 

16 Інформування суб’єктів із соціальної роботи 1 

17 Мотивація до навчання 5 

18 Надання гуманітарної допомоги у вигляді одягу, взуття, канцтоварами 13 

19 Надання соціальних послуг відповідно до потреб 2 

20 Налагодження взаємостосунків з батьками 14 

21 

Негайне реагування та вжиття екстрених дій спрямованих на усунення або 

мінімізацію обставин, що загрожують життю та здоров’ю дитини 1 

22 Організація дозвілля (гуртки, культурно-мистецьких програм, акцій тощо) 18 

23 Підвищення виховного потенціалу батьків 9 

24 Повноцінне харчування 5 

25 Проведення інформаційно-просвітницької роботи з дітей 3 

26 

Проведення роботи щодо соціальної  корекції та  адаптації, підготовка до 

самостійного життя 3 

27 Профілактика щодо здорового способу життя 2 

28 Профілактика правопорушень 6 

29 Роз`яснення законодавства 1 

30 Складання плану роботи з дитиною 2 

31 Соціально-педагогічна підтримка 1 

32 Сприяння в оформленні державних соціальних виплат та допомог 2 

33 Сприяння у покращенні матеріального становища 1 

34 Тимчасове влаштування до закладів соціального захисту 2 
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35 Чіткий алгоритм роботи 1 

36 Немає відповіді 3 

 

20. ВКАЖІТЬ, БУДЬ-ЛАСКА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ЯКІ ВИРІШУЮТЬСЯ СПЕЦІАЛІСТАМИ 

ЦЕНТРІВ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ СТОСОВНО ДІТЕЙ, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ У СКЛАДНИХ 

ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ: (Напишіть основні п’ять) 

 Кількість 

Підвищення виховного потенціалу батьків, навчання батьків ефективним методам 

виховання 

24 

Покращення психоемоційного стану в сім’ї, допомога вирішення конфліктних ситуацій 23 

Сприяння у працевлаштуванні членів сім’ї 22 

Оформлення (відновлення) документів, реєстрації, отриманні громадянства 22 

Покращення матеріального становища сім’ї  

допомога в залученні додаткових ресурсів, гуманітарна допомога 

16 

Сприяння у поліпшенні житлово-побутових умов  

придбання житла, ремонт, покращення санітарно-гігієнічних умов 

16 

Відновлення соціальних зв’язків  

залучення дітей з батьками до соціальних акцій, культурологічних заходів 

11 

Сприяння в оформленні належних соціальних виплат та допомог  10 

Вмотивування батьків до ведення здорового способу життя 9 

Психологічна підтримка, психодіагностика, психокорекція 9 

Сприяння в  медичному обстеженні та лікуванні  8 

Допомога в подоланні залежностей 7 

Проведення профілактичної роботи з батьками щодо належного виконання батьківських 

обов'язків 

7 

Сприяння у вирішенні соціально-побутових проблем 5 

Мобілізація власних ресурсів сім’ї для вирішення проблем у подальшому 5 

Забезпечення речами першої необхідності 4 

Юридичні консультації, консультацій з питань чинного законодавства  4 

Забезпечення взаємодії із структурними підрозділами, підприємствами, установами, 

організаціями, а також залучення потенціалу  територіальної громади  до проведення 

4 
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соціальної роботи  з сім’ями 

Профілактика правопорушень 4 

Сприяння в постановці на облік центру зайнятості 3 

Збереження родини для дитини 3 

Відновлення батьківських прав поверненні дітей з державних закладів у біологічну 

родину 

2 

Проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім’ями 2 

Навчання навичка ведення домашнього господарства 2 

Влаштування дітей до навчального закладу 2 

Оздоровлення дітей 2 

Посередництво між сім’єю та установами і організаціями 2 
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21. З ВАШОГО ДОСВІДУ, ЯКІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОЗНАКИ НАЙБІЛЬШ 

ПРИТАМАНІ СІМ’ЯМ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ? (обведіть кружечком цифру 

у колонці з описом ознаки ) 

ЯКІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОЗНАКИ СІМЕЙ НАЙЧАСТІШЕ СТАЮТЬ ПРОБЛЕМАМИ, 

ЩО РОДИНИ НЕ МОЖУТЬ ВИРІШИТИ САМОСТІЙНО І ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМГИ 

ФАХІВЦІВ?  (обведіть кружечком цифру у колонці з описом проблем) 

  1. Ознаки 

 

2. Проблеми, що 

потребують допомоги 

фахівців  

Особливості  сім’ї 

41.  Багатодітна родина 26 22 

42.  Мати одиначка 30 28 

43.  Бездітна сім’я 4 3 

44.  Сім’я виховує не біологічну дитину 9 8 

45.  Неповнолітні батьки 31 26 

46.  Сім’я перебуває у процесі розлучення 17 18 

47.  Один із батьків був вихованцем 

інтернатного закладу 

22 26 

48.  Перебування одного з членів сім’ї в місцях 

позбавлення волі 

23 27 

Умови життя 

49.  Низькі матеріальні статки сім’ї 34 33 

50.  Безробіття одного або обох батьків 35 38 

51.  Недотримання санітарно-гігієнічних умов 

проживання 

32 31 

52.  Несприятливі житлові умови 34 27 

53.  Відсутність власного постійного житла 22 21 

54.  Недоїдання дитини 22 26 

Стан здоров’я 

55.  Інвалідність батьків 26 21 

56.  Інвалідність дитини 33 27 

57.  Психічні захворювання батьків 24 27 

58.  Психічні захворювання у дітей 18 19 
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59.  ВІЛ-інфіковані діти 18 20 

60.  ВІЛ-інфікований один з батьків 18 20 

61.  Тяжка хронічна хвороба одного з батьків 20 22 

62.  Тяжка хронічна хвороба дитини 20 21 

Конфлікти  у сім’ї 

63.  Конфлікти між батьками та дітьми 31 35 

64.  Конфлікти між дорослими членами сім’ї 33 33 

65.  Напружений психологічний клімат у сім’ї 31 35 

Неналежне виконання батьківських обов’язків 

66.  Використання фізичних методів покарання 26 31 

67.  Нехтуються потреби дитини 35 35 

68.  Педагогічна занедбаність дітей 30 35 

69.  Бездоглядність дитини 31 37 

70.  Дитина/діти виховуються в інтернатних 

закладах 

24 24 

Негативні прояви у поведінці 

71.  Агресивна поведінка дитини 26 31 

72.  Агресивна поведінка дорослих членів сім’ї 

(або одного із них) 

31 32 

73.  Насильство над дітьми з боку членів сім’ї 33 35 

74.  Втеча дітей з дому 26 30 

75.  Схильність дитини до правопорушень 33 37 

76.  Побутове пияцтво дитини 22 27 

77.  Вживання наркотичних речовин батьками 27 31 

78.  Вживання наркотичних речовин дітьми 23 28 

79.  Побутове пияцтво одного з батьків 34 37 

80.  Інфантильність батьків 21 23 

 

22. ЯКІ ФОРМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ СІМ’ЯМ, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ У СКЛАДНИХ 

ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ, НАДАЮТЬ СПЕЦІАЛІСТИ ВАШОГО МІСТА/РАЙОНУ: 
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  Ніколи Іноді Майже 

завжди 

 Робота з дитиною 

1.  Соціально-педагогічна  робота з дітьми 1 2 47 

2.  Медичне обстеження дитини 4 39 8 

3.  Організація дозвілля дитини  (влаштування до 

гуртка за інтересами, секції, клубу тощо)  

2 27 21 

4.  Оздоровлення дитини/дітей 3 35 13 

 Соціально-психологічна робота з батьками 

5.  Робота психолога з батьками 3 21 27 

6.  Підвищення обізнаності батьків щодо виховання 

та розвитку дітей 

2 4 45 

7.  Участь батьків в групах взаємодопомоги 25 20 7 

8.  Налагодження відносин з соціальним оточенням 3 19 29 

 Юридична допомога 

9.  Захист житлових та майнових прав 11 27 13 

10.  Оформлення документів  3 18 30 

11.  Юридична допомога, представництво інтересів 9 29 14 

12.  Надання інформаційних матеріалів 1 12 37 

 Матеріальна підтримка 

13.  Отримання гуманітарної допомоги 3 23 26 

14.  Оформлення соціальних виплат 2 16 34 

15.  Оформлення пільг 2 21 27 

16.  Допомога у отриманні медичних препаратів 15 30 7 

 Інші види допомоги сім’ї 

17.  Допомога у працевлаштуванні батьків/або одного із 

них 

0 25 27 

18.  Консультації спеціалістів 1 15 33 

19.  Інформаційні послуги 0 5 46 

20.  Профілактична робота 0 10 41 

21.  Просвітницька робота 1 7 43 
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22.  Перенаправлення сім’ї до державних та 

недержавних організацій  для отримання 

допомоги у розв’язанні їх проблем 

1 17 33 

 
23.ЯКІ ВИДИ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ НАДАЮТЬ СПЕЦІАЛІСТИ ЦЕНТРІВ СОЦІАЛЬНИХ 

СЛУЖБ СІМ’ЯМ, В ЯКИХ ІСНУЄ РИЗИК ВИЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ІЗ РОДИНИ? 

 Кількість 

Юридичні консультації 13 

Інформаційні послуги 15 

Соціально - педагогічні 33 

Соціально – медичні 12 

Соціально_психологічні 23 

Соціально – економічні послуги 14 

Соціальні послуги 12 

Гуманітарна допомога 5 

У таких випадках сім’ї майже ніколи не згодні на співпрацю 1 

Немає відповіді 1 

 

24. ЯКІ ВИДИ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ВИ НАДАЄТЕ ДІТЯМ ТА СІМ’ЯМ, ПЕРЕД 

ПОВЕРНЕННЯМ ДИТИНИ З ІНТЕРНАТНОГО ЗАКЛАДУ? 

 Кількість 

Таких випадків не було 2 

Захист житлових та майнових прав 1 

Соціально - психологічні послуги 23 

Соціально - педагогічні послуги 27 

Соціальні послуги 10 

Гуманітарна допомога 2 

Юридична консультація 5 

Це не входить у функції обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді 
2 

Соціальний супровід сімей 1 
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Інформаційні послуги 12 

Соціально - економічні послуги 6 

Соціально-медичні 5 

Немає відповіді 2 

 

25. ЯКІ ВИДИ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ВИ НАДАЄТЕ БАТЬКАМ, У ЯКИХ ДІТИ ВІДІБРАНІ 

БЕЗ ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ  

 Кількість 

Випадків не було 4 

Забезпечення соціального супроводу 3 

Працевлаштування 4 

Позбавлення від залежності 6 

Юридичні консультації 12 

Інформаційні 13 

Соціально - педагогічні 31 

Соціально-медичні 3 

Соціально-психологічні 19 

Соціально-економічні послуги 11 

Це не входить у функції обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді 
1 

Соціальні послуги 4 

Немає відповіді 1 

 

26. ЯКОЇ ІНФОРМАЦІЇ ВАМ НЕ ВИСТАЧАЄ У РОБОТІ З СІМ’ЯМИ, ЯКІ 

ОПИНИЛИСЯ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ? У ЯКІЙ ФОРМІ ВИ 

ХОТІЛИ Б ЇЇ ОТРИМАТИ?  

 Кількість 

Активної співпраці  з суб’єктами взаємодії 4 

Невистачає посади юриста та психолога 1 

Вистачає 5 

Відеоматеріали 3 
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Довідник з детальною інформацією про усі служби та їх послуги, контакти в 

обласному масштабі 
8 

Додаткові навчання , семінари 15 

Інформації про психічне здоров’я батьків та перебування членів родини на обліку у 

зв’язку з алкогольною та наркотичною залежністю 
2 

Інформацій про соціальні виплати сімей під соціальним супроводом 1 

Про пророблену роботу від суб’єктів соціальної роботи 1 

Соціально-рекламна продукція 1 

Стосовно паспортно-міграційних питань та судо - виконавчої служби 1 

Необхідність отримання згоди сім'ї 1 

Це не входить у функції обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді 
1 

Юридичної(житлові, майнові) – посібник, де є роз’яснення щодо  1 

Немає відповіді 9 

 

27. ЯКІ ПРОБЛЕМИ СІМЕЙ З ДІТЬМИ, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ В СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ 

ОБСТАВИНАХ, НЕМОЖЛИВО ВИРІШИТИ НА РІВНІ ВАШОГО РАЙОНУ/МІСТА?  

 Кількість 

Житлові проблеми (забезпечення доступним соціальним житлом, придбання житла, 

покращеня житлових умов) 

25 

Низький рівень матеріального забезпечення сімей 9 

Оформлення документів (отриманя паспортів іноземними громадянами, відновлення 

документів, реєстрація) 

6 

Проблеми пов’язані зі здоров’ям чи лікуванням (лікування онкохворих, проблеми з 

психічним здоров’ям) 

6 

Лікування алко- та наркозалежності (немає реабілітаційних центрів для людей з 

алкогольною або наркотичною залежністю, не передбачено примусове лікування) 

6 

Працевлаштування  5 

Проблеми тимчасового влаштування (членів сім’ї, які зазнали насилля, зґвалтування, 

не можуть залишатись за місцем проживання; жінок з новонародженими дітьми; 

дітей-сиріт) 

4 

Влаштування дітей, вилучених із сім’ї (немає закладів)   3 

Додаткове фінансування програм 1 

Співпраця з органами внутрішніх справ (розшук батьків міліцією, допомога міліції у 

вирішенні конфліктних ситуацій між батьками) 

1 
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Асоціальна поведінка дитини 1 

Навчання дітей-інвалідів (з вадами слуху та зору, аутизму та синдромом Дауна) 1 

Відсутні «Телефони довіри» 1 

Організація дозвілля дітей (немає безкоштовних гуртків, секцій) 1 

Неможливо отримати безкоштовну юридично-правову допомогу, юридичну 

консультацію 

1 

Немає механізмів впливу на батьків, які не бажають співпрацювати 1 
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28. ЩО НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ, ЩОБ РОЗВ’ЯЗАТИ ЦІ ПРОБЛЕМИ? 

 Кількість 

Будівництво соціального житла 15 

Важко відповісти 1 

Виділення коштів з держбюджету 8 

Проходження  дитиною з асоціальною поведінкою програм у спеціалізованих 

закладах.  
1 

Вирішити проблеми на державному рівні 7 

Відкриття кризових центрів 4 

Внесення змін до чинного законодавства України 12 

Державна соціальна програма (матеріально захищена) на підтримку сімей з 

даними проблемами 
3 

Залучення представників місцеівих органів самоврядування, громадських 

організацій 
1 

Запровадити обов’язкове лікування від алкогольної залежності та психічно хворих 2 

Збільшити кількість робочих місць 1 

Надати нашій організації певні повноваження 1 

Це не входить у функції обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді 
1 

 

29. ЗА ЯКИМИ ПОКАЗНИКАМИ ВИ ЗАЗВИЧАЙ ЗНІМАЄТЕ СІМ’Ї,  ЯКІ ОПИНИЛИСЯ В 

СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ  З ОБЛІКУ? 

 Кількість 

Подалання СЖО 45 

Зміна місця проживання 12 

Категорична відмова від співпраці 3 

Оформлення відсутніх документів 0 

Сім’я функціонує самостійно 17 

Позбавлення батьківських прав 1 

Це не входить у межі нашої компетенції 1 
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Досягнення повноліття дітьми 3 

Позбавлення батьківських прав 2 

 

30. ЯК ЧАСТО ДО ВАС ЗВЕРТАЮТЬСЯ ЧЛЕНИ СІМЕЙ, ЯКИХ ВЖЕ ЗНЯТО З ОБЛІКУ?  

 Кількість 

Часто 14 

Не часто 7 

Рідко  4 

Дуже рідко 4 

Інколи 20 

Не звертаються 1 

Немає відповіді 3 
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З ЯКИМИ ПИТАННЯМИ, ПРОБЛЕМАМИ? 

 Кількість 

Інформаційні питання 10 

Оформлення документів 8 

Виховання дітей 4 

Працевлаштування 5 

Виникнення конфліктів 2 

Оздоровлення дітей 6 

Лікування 2 

Професійне навчання 3 

Матеріальна допомога 9 

Гумонітарна допомога 3 

Психологічна допомога 6 

Юридична допомога 3 

 

31. ЩО ВАМ НЕОБХІДНО ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ НАЙВИЩОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ У РОБОТІ З 

СІМ’ЯМИ, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ В СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ?  

 Кількість 

Бажання самих членів сім’ї подолати СЖО 4 

Підвищення кваліфікації для соціальних працівників 5 

Матеріально-технічне забезпечення (робоче місце, транспорт, проїздні квитки) 10 

Внесення змін до нормативно правової бази 7 

Створення фонжду матеріальної допомоги родинам 5 

Добре налагоджена взаємодія між всіма державними установами 15 

Це не входить у функції обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді 1 

Збільшення штатної кількості працівників 3 

Соціальна реклама 1 

Юрист 1 
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Примусове лікування 1 

Примусове працевлаштування 1 

Недостатній рівень повноважень 2 

Важко відповісти 1 

Немає відповіді 4 

 

32. ЯК ВИ ВВАЖАЄТЕ, ЧИ Є ПОТРЕБА У СТВОРЕННІ НА РАЙОННОМУ РІВНІ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗАКЛАДІВ З ПІДТРИМКИ СІМ’Ї 

 Кількість 

Так 31 

Ні 21 

Немає відповіді 1 

 

ЯКЩО «ТАК», ЯКІ ЗАВДАННЯ МАЮТЬ ВИРІШУВАТИ ЦІ ЗАКЛАДИ  

 Кількість 

Надання соціального житла 18 

Юридична допомога 11 

Матеріальна допомога 5 

Створювати сім’ї тимчасового утримання 1 

Тимчасовий прихисток для породіль 3 

Захист жінок та дітей, які постраждали від насилл 5 

Психологічна допомога 14 

Тренінги, відеолекції тощо 5 

Залучення додаткових коштів 1 

Гуманітарна допомога 1 

Медична допомога 2 

Огранізовувати роботу з сімями, які виховуєть дітей до 3-річного віку 1 

Реєстрація 2 
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33. З ЯКИМИ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ  ВИ СПІВПРАЦЮЄТЕ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ТА 

НАДАННІ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОГИ СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ В СКЛАДНИХ 

ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ (перерахуйте, будь-ласка, їх). 

 Кількість 

Управління/відділ соціального захисту населення 42 

Служби у справах  дітей  37 

Медичні установи (лікарні, поліклініки, фельдшерсько-акушерські пункти, 

амбулаторії) 

32 

Органи внутрішніх справ 30 

Центр зайнятості 23 

Кримінально-виконавча інспекція 23 

Управління/відділ освіти і науки 22 

Управління/сектор сім’ї, молодіжної політики та спорту 20 

Міські/районні адміністрації та органи місцевого самоврядування  17 

Навчальні заклади (школи,дитячі садочки). 15 

Кримінальна-міліція у справах дітей 11 

Управління /відділ охорони здоров’я   7 

ЦСССДМ 5 

Пенсійний фонд 4 

Виправні колонії 4 

Червоний хрест 3 

Центр соціально- психологічної допомоги  3 

Відділ реєстрації актів цивільного стану 3 

Територіальний центр 2 

Управління державної міграційної служби паспортної та міграційної роботи   2 

Управління юстиції   2 

Центр соціально-психологічної реабілітації 2 

Центр матері та дитини 2 

Благодійні фонди 1 

Комітети самоорганізації населення 1 
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Департамент виконання покарань 1 

Відділ обліку та приватизації житла 1 

Інтернатні заклади 1 

Відділ гуманітарної політики 1 

Центр обліку бездомних громадян 1 

Притулок для дітей  1 

Соціальний гуртожиток для  дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського 

піклування 

1 
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34. З ЯКИМИ ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ, БІЗНЕС-КОМПАНІЯМИ ОКРЕМИМИ 

ОСОБАМИ ВИ СПІВПРАЦЮЄТЕ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ТА НАДАННІ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОГИ 

СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ В СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ 

(перерахуйте, будь-ласка, їх)? 

№ 

п/п 
Регіон Співпраця 

1 Вінницька  Організація інвалідідв з дитинства, спілка багатодітних, тощо 

2 Волинська  

Волинський обласний благодійний фонд „Дитяча місія. Україна”, 

Волинська обласна організація „Ми і віра”, благодійний фонд 

„Європейський вектор”, релігійна місія „Карітас-спес”, Волинським 

благодійним фондом "карітас-Волинь", Новоовлинським осередком 

суспільної служби України, Товариством червоного хреста 

3 Дніпровська Виявлення та супровід сімей СЖО не входить у межі нашої компетенції 

4 Донецька 
Громадська організація «Відродження», "Ренесанс", Червоний хрест, 

приватні підприємці, Ліга ділових та професійних жінок 

5 Донецька не співпрацюємо 

6 Житомирська 

Благодійний фонд «Оазис життя», благодійний фонд «Нехай твоє серце 

Б’ється», Міськрайонна організація «Червоний Хрест, МБФ «Місія в 

Укаіїні», ГО «Милосердя», «Сімʼя», «асет», «паритет», Жо го 

«перспектива», «Лжв»,  

7 Закарпатська 
Товариство червоного Хреста ; БЛАГОДІЙНА організація «Блага вість»; 

благодійна організація «Вефиль» 

8 Запорізька 

БФ «Сяйво надії», тов червоний хрест, БФ «Квітка життя», РЦ 

Алко,нарко,ігрової та ін. залежностей при монастирі св. савви 

освященного, благодійні фонди, великі підприємства, комунальними 

підприємствами міста 

9 Івано-Франківська 
громадська організація «Сокіл», БХФ «Солідарність», БФ «Карітас –

Івано-Франківськ  УГКЦ», Тов. «Червони Хрест 

10 Луганська 
Тов. Червоного хреста, фонд Кунченко, Червоний хрест, приватні 

підприємці 

11 Львівська 
ГО “Територія життя”, БФ “Добре серце”, підприємцями міста, депутати 

органів місцевої влади, БО “Карітас” 

12 Львівська Громадських організацій, які б надавали допомогу  не має 

13 Миколаївська 
Обласний БФ «Альфа- Нік», Обласний БФ соціальної допомоги 

малозабезпеченим, Червоний Хрест, Відновлення 

14 Одеська 
Благодійний фонд «Минуле. Теперішнє. Майбутнє»..Благодійний фонд 

«Шлях до дому». Благодійна організація християнський реабілітаційних 

центр «Благодать». Громадський рух «Віра, Надія, Любов». Благодійним 
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№ 

п/п 
Регіон Співпраця 

фонд «Ковчег плюс». 

15 Одеська 
При наданні соціальної допомоги з громадськими організаціями не 

співпрацюю, іноді залучаю приватних підприємців 

16 Полтавська 

БА «Світло надії», ГО «Вихід є!», ГО «Центр допомоги вагітним» , 7 

організацій, які обєднують батьків де виховуються діти інваліди, ГО 

«Діти Чорнобиля», ГО «Спілка ветеранів Афганістану», 3 ГО які 

обїєнують багатодітні родини, ТОВ « Милосердя і здоров’я» 

17 Рівненська 

Асоціація захисту прав інвалідів з дитинства „Надія”, Товариство 

Червоного Хреста України, приватні підприємці міста, Благодійні фонди 

«Доброта» та  «Відвага»,  благодійними місії «Добрий самарянин», 

«Місія без кордонів», «Пробудження», «Добрий пастир», ЦПГІ «Чайка». 

18 Сумська 

ВСЖТ «Жінки за майбутнє дітей України», «Любисток» ГО матерів дітей 

інвалідів, підприємці, З благодійним фондом для тяжкохворих дітей та їх 

батьків «Серця любові», з благодійним фондом «Відень», з  молодіжними 

громадськими  організаціями «Провідна зірка», «Батьківський дім», з 

християнською церквою Повного Євангелія «Слово віри». Громадський 

рух в місті розвинений недостатньо. 

19 Тернопільська 

БФ «Карітас», ТМГО «Джерела», Товриство Червоного Хреста України, 

ТОБФ «Мрії збуваються», МБФ «Стефан», БФ родини Шинке «З 

любов’ю і милосердям»,ТМЖК «Відродження нації», МБФ «Дар життя», 

БФ «Світ дітей», ТМГМО «Об’єднання сиріт міста Тернополя», ТОБФ 

«Салюда - Тернопіль», «Салюда», «Крила Ангела», «Велика Родина». 

20 Харківська 

«Центр допомоги вагітним», «Отрадне», Де Поль Україна, «Центр 

реінтеграції безпритульних громадян», ЗОШ, ХМЦЗ (центр зайнятості), 

культурні заклади, благодійний фонд «бЛаго», фонд рятування дітей та 

молоді України від наркотиків. 

21 Херсонська 

Херсонський МГМО «Християнський молодіжний рух « АНАСТАСІС», 

Херсонська міська громадська організація дітей-інвалідів «Світло надії», 

молодіжна громадська організація «Центр живої історії «Олешшя», 

громадська організація «Страйкбольний клуб «Корсар»,  молодіжна 

громадська організація «Я валяюсь», центр молодіжних ініціатив 

«Тотем», Херсонське обласне відділення ВБО «Всеукраїнська мережа 

ЛЖВ», міська громадська організація інвалідів «Ініціатива на захист 

громадянських прав інвалідів», ХБОФ «Мангуст», «Успішна жінка», 

центр соціальної опіки дитини «Орлятко», Районний осередок «Ліга 

соціальних працівників», «Свята Ольга», «Благословение», «Центр 

общественных програм», Червоний хрест, ГО «Компанія А-21», ГО 

«Дроп Ін Центр», ПП «Могила», ПП «Малишко», ПП «Югземсервіс», 

різні релігійні конфесії 

22 Хмельницька 
Релігійні організації, товариства дітей-інвалідів, міське «Товариство 
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№ 

п/п 
Регіон Співпраця 

Червоного Хреста», риватні підприємці 

23 Черкаська 
Дитячий фонд України, мережа ЛЖВ, «від серця до серця», спілка 

інвалідів 

24 Черкаська ні 

25 Чернігівська 

Громадська організація “ Джерело”;  Благодійна організація “Червоний 

Хрест”; Депутати міської ради; Приватні підприємці; ГО м. Миколаїв, 

Прилуцька громадська організація молодих інвалідів «Фенікс» 

26 Чернігівська 

Чернігівська Християнська Місія «Милосердя та духовне відродження», 

БО «Чернігівський жіночий правозахисний центр», ГО «Центр ре 

соціалізації хімічноузалежнених «Ведіс», Чернігівське обласне відділення 

ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД», ГО 

«Світанок», Центр духовної та соціально-психологічної реабілітації  

«Перемога" 

27 Чернівецька Міський благодійний фонд ГО «Нова сім’я", громадяни міста 
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35. ЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИНИКАЮТЬ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ З СУБ’ЄКТАМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

ПРИ ВИЯВЛЕННІ, НАДАННІ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОГИ СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ 

В СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ?  

 Кількість 

Оперативність взаємодії 7 

Співпраця  налагоджена добре 1 

Надання недостовірної інформації 7 

Упередженне ставлення до сімей, які опинились в СЖО 1 

Виявлення та супровід сімей СЖО не входить у межі нашої компетенції 1 

Несвоєчасне іноформування про сім’ї в СЖО 8 

Не чітке розмежуваня повноважень суб’єктів соціальної роботи 10 

Плинність кадрів 2 

Відмова у наданні інформації з посиланням на Закон України про захист 

персональних даних 
1 

Проблем не виникає 11 

Немає відповіді 8 

 

36. З ВАШОГО ДОСВІДУ, ЯК ВІДНОСИТЬСЯ ГРОМАДА (РОДИЧІ, СУСІДИ, ЗНАЙОМІ 

РОДИН, БЛАГОДІЙНІ І РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, СПЕЦІАЛІСТИ РІЗНОГО ФАХУ, 

ПІДПРИЄМЦІ, ТОЩО)  ДО СІМЕЙ, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ В СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ 

ОБСТАВИНАХ?  

Повністю 

негативно 

Інколи 

трапляються 

випадки 

негативного 

відношення 

Нейтрально Інколи 

допомагають у 

вирішенні 

проблем таких 

сімей 

Самі ініціюють 

надання 

допомоги таким 

сім’ям 

Немає 

відповіді 

1 13 4 30 1 3 

 

37. ЧИ ВИКОРИСТОВУЄТЕ ВИ РЕСУРСИ ГРОМАДИ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ СІМЕЙ, 

ЯКІ ОПИНИЛИСЯ В СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ? ЯКІ?  

 Кількість 

Так  49 

Ні 3 
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Немає відповіді 1 

 

І ЯКИМ ЧИНОМ? 

 Кількість 

Об’єднання сімей зі схожими проблемами 4 

Соціальна підтримка 7 

Соціальне інспектування 3 

Матеріальна допомога 15 

Гуманітарна допомога 11 

Оформлення документів 1 

Допомога у працевлаштуванні 4 

Медична допомога, збір коштів на лікування 6 

Інформаційна допомога 7 

Благодійні виставки, ярмарки, психологічні тренінги 10 

Психологічна допомога 3 
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38. ЯКІ ВИДИ ІНФОРМУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ПРО ВИДИ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ І 

ДОПОМОГ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ СУБ’ЄКТАМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З СІМ’ЯМИ, ДІТЬМИ 

ТА МОЛОДДЮ ВИ ВИКОРИСТОВУЄТЕ У СВОЇЙ РОБОТІ? 

 Кількість 

Роздатковий матеріал 33 

ЗМІ 40 

Оголошення на інформаційних дошках, проведення PR-акцій 17 

Збори, лекції 21 

Розміщення інформації на сайті та в соціальних мережах 11 

 

39. ЧИ ПРОВОДИТИ ВИ МОНІТОРИНГ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ЩО 

НАДАЮТЬСЯ СУБ’ЄКТАМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ДІТЯМ ТА СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ, ЯКІ 

ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ, ЗАЛЕЖНО ВІД ПРИЧИН, ЩО ЇХ 

ОБУМОВИЛИ?  

 Кількість 

Так 33 

Ні 19 

Немає відповіді 1 

 

 Кількість 

Місячна та квартальна звітність 9 

Бесіди,  інтерв’ю, круглі столи, семінари 10 

Аналіз роботи 7 

 

40. ЯК ВИ ВВАЖАЄТЕ, ЯКІ ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ ПОВИННІ ВЖИВАТИСЯ НА РІЗНИХ 

РІВНЯХ З МЕТОЮ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОТРАПЛЯННЯ ДИТИНИ У СКЛАДНІ ЖИТТЄВІ 

ОБСТАВИНИ? А САМЕ: 

 на державному рівні:  
 Кількість 

Безкоштовне та якісне лікування для тяжко хворих дітей, примусове лікування 

для алко- та наркозалежних, пропоганда здорового образу життя. 
6 

Створення державних програм для підтримки сімї, перегляд законодавчих актів та 

Державних Програм щодо захисту прав дітей 
23 
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Вирішення проблеми безробіття, підвищення заробітної плати, забезпечення 

житлом 
23 

Посилення відповідальності батьків за неналежне виконання батьківських 

обов’язкі 
12 

Систематичне навчання спеціалістів та фахівців із соціальної роботи 

інноваційним методам роботи 
5 

Немає відповіді 1 

 

на рівні регіональних та місцевих органів влади: 
 Кількість 

Створення комунальних закладів (соціальних гуртожитків, центрів матері та 

дитини тощо) 
9 

Впровадження соціальних програм, ефективна взаємодія суб’єктів соціальної 

роботи на місцях 
22 

Забезпечення соціального житла, створення робочих місць за місцем проживання 6 

Збільшення фінансування соціальних програм, матеріальна підтримка сімей у 

СЖО 
10 

Прийняття дієвих механізмів (законів) щодо несанкціонованої торгівлі спиртними 

напоями 
1 

Підвищення відповідальності батьків 2 

Забезпечити кваліфікованими спеціалістами 2 

Немає відповіді 6 

 

робота з сім’єю, надання їй допомоги:_ 
 Кількість 

Запровадження інноваційних методів роботи соціальних служб, підвищення 

кваліфікації спеціалістів 
10 

Проведення лекцій, бесід, відеолекторіїв на певні теми 9 

Адресність соціальних послуг, інформаційно-роз’яснювальна, профілактична 

робота, своєчасне виявлення сімей, які можуть потрапити в СЖО 
27 

Покращення матеріального стану, працевлаштування 1 

Проведення профілактичних заходів, оперативне втручання 10 

Майже усі необхідні заходи реалізуються 2 

Немає відповіді 7 
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81. З ДОСВІДУ ВАШОЇ РОБОТИ, ЯКІ НЕДОЛІКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ 

ОБСТАВИНАХ, СТРИМУЮТЬ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ? 
 Кількість 

Алгоритм оздоровлення та відпочинку  дітей, працевлаштування та забезпечення 

житлом дітей-сиріт 
3 

Безкарність безвідповідального батьківства 9 

Важко відповісти 12 

Велика кількість паперових документів 1 

Відсутність  повноважень, важелів впливу, ресурсів 6 

Відсутність житла та можливостей матеріального забезпечення 5 

Відсутність чіткого розмежування функцій працівників різних установ 1 

Всі закони, які прийняті в сфері соціального захисту дітей є дієвими, недоліків не 

вбачаю 
4 

Забезпечення примусового лікування від залежностей батьків 1 

Не існує дієвих механізмів ефективного виявлення та реагування на випадки 

насильства 
2 

Не розроблений механізм раннього виявлення сімей, які опинилися у СЖО 4 

Недосконалість законодавства 3 

Паспортно-міграційні питання 1 

Повернення дитини до біологічної сім'ї після вилучення 3 

Соціальний контроль за родиною, яка чекає на народження дитини,  

індивідуальний підхін до питання соц. виплат 
2 

Удосконалення процедури встановлення опіки 1 

 
 


