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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ-БІЖЕНЦІВ  

В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 
КОМПЛЕКСУ 

 
Соціально-політичні та економічні зміни що відбуваються в 

сучасному українському суспільстві вимагають особливої уваги до 
проблеми соціально-педагогічної підтримки дітей-біженців. Внаслідок 
анексії Криму Росією та ведення бойових дій на Сході України 
масштабних розмірів досягла кількість біженців і зростає до тепер.  

Найбільшого удару отримала найбеззахисніша ланка нашого 
суспільства – діти, оскільки пережитий стрес від перебування в зоні 
військового конфлікту, переселення, втрати близьких і рідних людей, 
пристосування до нових умов перебування у більшості випадків негативно 
впливає на розвиток особистості і її психічне та фізичне здоров’я. У 
зв’язку з цими подіями набуло актуальності питання соціально-
педагогічної підтримки дітей-біженців у місцях їхнього тимчасового 
поселення.  

Вимушена міграція є вагомим обмежувальним фактором в розвитку 
та соціалізації дитини, саме тому, так важливо, своєчасно та професійно 
підійти до вирішення даної проблеми, про яку зазначено в таких 
концептуально – державних  документах, зокрема в  Конституції України, 
Конвенції  ООН  про права дитини, Законах України «Про біженців та 
осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», «Про 



Наука. Освіта. Молодь. Частина 1 
 

 - 76 - 

приєднання України до Конвенції про статус біженців та Протоколу щодо 
статусу біженців», «Про громадянство України» та ін. 

Особливості соціально-педагогічної роботи з дітьми-біженцями в 
освітньому середовищі представлено в  працях таких провідних науковців, 
як А. Акмалова, О. Безпалько, І. Звєрєва, Н. Заверико, І. Зайнишева, 
А. Капська, О. Малиновська, І. Пєша, Г. Лактіонова, В. Поліщук, 
С. Харченко та ін.  

Сучасні процеси міграції в Україні є однією з ключових проблем. 
Суттю цих процесів є прагнення мігрантів до благополуччя і безпеки. 
Важливого значення в цьому контексті набуває спрямованість особистості 
соціально – педагогічну активність в умовах навчально – виховного 
комплексу (НВК), орієнтація на саморозвиток, прагнення її до 
самовдосконалення, самовиховання та самореалізації.  

З метою більш повного розкриття сутнісних характеристик поняття 
«соціалізація» звернемося до літературних джерел та джерел довідкового 
характеру.  

У педагогічному словнику термін «соціалізація» визначається як 
«процес залучення індивіда до системи суспільних відносин, формування 
його соціального досвіду, становлення й розвитку як цілісної особистості» 
[1, c. 124]. 

На думку А. Капської, соціалізація є провідною категорією 
соціальної педагогіки, яка розглядає коло питань, що відтворюють 
соціальні та особистісні відносини у суспільстві. Слідуючи точці зору 
ученої, суть соціалізації полягає у засвоєнні індивідом соціального досвіду 
шляхом входження в соціальне середовище, за рахунок діяльності. Тому 
головне завдання соціальної роботи з біженцями полягає у розвитку в них 
здатності самостійно долати труднощі [2, с. 83].  

На сьогоднішній день в Україні постає питання дітей-біженців як 
маловивчена проблема не тільки в педагогіці, соціальні педагогіці та 
психології, а й в галузях права. Проте постійний ріст локальних і 
глобальних збройних конфліктів призвів до необхідності детальної 
регламентації правового статусу біженців [3, с. 27]. 

Проблема соціалізації дітей-біженців шкільного віку глибоко 
розкрита у науковій праці А. Капської, а саме: особливості соціального 
становлення підлітків і старшокласників. Ученою виокремлено вікові 
(відкриття власного «Я», перехідний період від дитинства до по 
дорослішання, формування самостійної життєвої позиції та ін.), 
психологічні (позитивне сприйняття себе, самовпевненість, задоволеність 
діяльністю та ін.), педагогічні (здобуття загальноосвітніх знань, умінь і 
навичок, формування системи потреб у становленні особистості в умовах 
НВК, самовиховання, самовдосконалення, самореалізації та ін.) 
особливості дітей-біженців [2, с. 92 ]. 

Вона стверджує, що підлітки характеризуються зростанням 
самостійності, розширенням і поглибленням міжособистісних відносин, 
сформованим усвідомленням себе, як члена суспільства, потребою у 
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самоствердженні в групі, суперечностями у сприйнятті іншими.  
У дітей старшого шкільного віку актуалізується потреба у 

формуванні світогляду, моральних переконань, помітної сталості набуває 
потяг до самовдосконалення і самоствердження, відбувається посилення 
суб’єктності та індивідуалізації, зростання підпорядкування вимогам 
референтної групи. 

Отже, вивчення проблеми соціалізації дітей-біженців показало, що 
цей процес являє собою складний і динамічний феномен, змістом якого є 
входження людини до соціуму й становлення її особистості, що 
забезпечується інтеграцією індивіда в суспільство. Соціалізація як процес 
взаємодії людини й соціального середовища, у якому вона перебуває – 
живе, навчається чи працює, є не лише добровільним або вимушеним 
прийняттям особистістю суспільних норм і цінностей, але й процесом 
активного засвоєння нею суспільних умов. Сутність соціалізації дітей – 
біженців в освітньому середовищі НВК полягає в тому, що особистість 
формується, перш за все, як активний суб’єкт суспільних відносин. 
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На сучасному етапі розвитку суспільства, особливого звучання 

набуває проблема профілактики і корекції девіантної поведінки підлітків, 
особливо тих, які перебувають  в закладах інтернатного типу (дитячих 
будинках, школах-інтернатах, притулках тощо). Виникнення і розвиток 
девіантної поведінки особистості в такому середовищі відбувається під 
впливом соціально-економічних, морально-психологічних та інших 
факторів. Серед яких слід відзначити посилення соціального розшарування 
суспільства, непідготовленість соціальних та економічних  інститутів до 
забезпечення подальшої успішної соціалізації особистості, дефіцит засобів 
і технологій розвитку мережі інтернатних закладів, недостатньо високий 


