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В статье освещаются причины возникновения феномена «детей-

сирот» и «детей, лишонных родительской опеки»: постановка проблемы. 
Ключевые слова: сирітство, ребенок-сирота, дети, лишонные роди-

тельской опеки. 
 
The reasons of arising the phenomena «children – orphan» and «children 

deprived of parental care» have been analyzed in the article. 
Key words: orphanage, orphan child, children deprived of parental care. 
 
Виховання – це процес з дуже багатьма невідомими, це складна, не-

лінійна система, що вимагає багатоаспектного підходу до її аналізу і прое-
ктування. Виховний процес тісно пов’язаний із станом суспільства, він 
опирається на реальність, рівень освіченості й вихованості, умови, в яких 
живе суспільство й конкретна дитина [12]. 

За словами О.В. Сухомлинської, в сьогоденному суспільстві існує 
проблема – мета навчально-виховного процесу. Якої мети ми маємо досяг-
ти в результаті виховання. На що маємо опиратися у визначенні пріорите-
тів? Звичайно, існують вже напрацьовані загальноєвропейські і загально-
освітні документи, які мають виступати загальнотеоретичними засадами 
наших виховних програм, концепцій, технологій: систем. Це, перш за все, 
Декларація і Конвенція про права дитини (1989, Україна, 1991), Всесвітня 
Декларація про виживання, захист і розвиток дітей. Ідеї та принципи про-
голошені в ній – це ідеї виховання вільної й автономної особистості, яка 
визнає й усвідомлює свої права і обов’язки в суспільстві, ідеї рівності, сво-
боди, достоїнства, визнання особистістю верховенства закону тощо [12]. 

На сьогодні існує реальна потреба у здійсненні досліджень і побудові 
виховних систем, що спирається на співробітництво, участь, діалог і пова-
гу, на колективізм. Адже розвиток громадського суспільства будується як 
взаємодія суб’єктів. Вона складається не стільки з діяльності індивідів скі-
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льки із взаємодії груп об’єднань, закладів. Це передбачає вивчення, дослі-
дження й втілення в життя програм спільної життєдіяльності дітей та їх-
ньої взаємодії [12]. 

Кризові ситуації у нашому суспільстві спричиняють появу принци-
пово нових чинників, які зумовлюють таке явище, як «відмежування» ди-
тини від сім’ї, зростання кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківської опіки. Щороку в Україні сиротіє та позбавляється батьківського 
піклування більше 12 000 дітей [3]. 

Погіршення умов життя сім’ї, падіння її моральних принципів, нега-
тивне ставлення батьків до власних дітей аж до їхнього повного витіснення 
із сімей сприяло появі так званого «прихованого» соціального сирітства. 
При цьому школи-інтернати, дитячі будинки переповнені; зростають при-
тулки тимчасового утримання дітей, які опинилися в соціально небезпеч-
ному становищі. 

Сьогодні проблема соціалізації дітей, які залишилися без батьківсь-
кого піклування стає найпріоритетнішою національною проблемою. Фак-
тично суспільство переживає стан розгубленості, зумовлений відсутністю 
ефективного механізму вирішення проблем сирітства. Поглиблює негатив-
ну ситуацію з дітьми, позбавленими батьківської опіки і тенденція пору-
шення структури сім’ї, погіршення виховної роботи з дітьми та батьками. 

Основною причиною, через яку дітей позбавляють батьківського 
піклування, є позбавлення батьківських прав. За словами 
Л.В. Мардахаєвої, позбавлення батьківських прав – це законодавчий акт, 
спрямований на охорону прав дітей, які виховуються сім’ї, захист їх від 
жорстокого поводження з боку батьків, їх шкідливого впливу або ухиляння 
їх від обов’язків з виховання [6]. Позбавлення батьківських прав відбува-
ється тільки в судовому порядку. Батьки, позбавлені батьківських прав 
втрачають усі права фактичних зв’язків з дитиною, але це не звільняє їх від 
обов’язків з утримання. При позбавленні батьківських прав обох батьків 
дитина передається на опіку органів піклування [10]. Зростання кількості 
дітей, які залишилися без батьківського піклування з причини позбавлення 
(обмеження) батьків батьківських прав, зумовлений не лише масштабами 
сімейного неблагополуччя, але й підвищеною увагою органів захисту ди-
тинства щодо цієї проблеми й активації способів для вилучення дітей із 
сім’ї, в яких створюється небезпечна для життя і здоров’я дітей ситуація, 
внаслідок неналежного виконання батьками своїх обов’язків. Можна виок-
ремити й інші причини поширення цього явища: зростання позашлюбних 
народжень, соціальна дезорганізація сім’ї, фінансово-економічні труднощі, 
асоціальна поведінка батьків (пияцтво, наркоманія, злочинна поведінка). 
Крім того, причинами сирітства дітей в нашій країні є відмова від дитини в 
пологовому будинку, смерть або невиліковна хвороба батьків дитини, а та-
кож позбавлення прав батьків дітей у зв’язку зі злісним невиконанням ни-
ми своїх обов’язків.  
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Отже, всі ці причини зумовили таке явище як «соціальне сирітство». 
Головною причиною й умовою соціального сирітства є сім’я.  

Термін «соціальне сирітство», як зазначається у словнику із соціаль-
ної педагогіки, є соціальним феноменом, який означає велику кількість не-
повнолітніх, позбавлених батьківського піклування при наявності таких. 
До соціальних сиріт належать діти-відмовники; діти батьків, позбавлених 
батьківського піклування або визнаних судом недієздатними; діти, чиї ба-
тьки знаходяться в місцях позбавлення волі або місцезнаходження яких 
невідоме [14]. 

Серед категорій сирітства виділяють 3 основні групи: 
1. «Круглі» сироти, обидва або єдиний з батьків помер. 
2. Діти, батьки яких позбавлені або обмежені в батьківських правах, 

чи знаходяться в місцях позбавлення волі, або не спроможні виконувати 
батьківські обов’язки за станом здоров’я або з причини складного матеріа-
льного становища сім’ї. 

3. Діти, позбавлені батьківського піклування і діти-сироти, які ма-
ють відхилення у фізичному і психічному розвитку. Найважливішою при-
чиною фізичних і психічних захворювань у таких дітей переважно висту-
пає погана спадковість (алкоголізм і наркоманія) [13]. 

Варто зазначити, що явище соціального сирітства характерне не ли-
ше для України. Стрімка урбанізація сучасного суспільства, соціальні ка-
таклізми, інтенсивна міграція населення супроводжується зростанням кі-
лькості покинутих дітей. Разом з тим, до сьогодні залишається маловивче-
ною й незрозумілою сутність такої аномальної, на наш погляд, форми ма-
теринської поведінки – відмова від власної дитини. Аналіз літератури з те-
ми, яку ми розглядаємо, свідчить про надзвичайну складність взаємодії со-
ціальних, психологічних і паталогічних чинників, що порушують найсут-
тєвішу форму соціальної поведінки жінки – материнство. 

Проблема сирітства була включена у сферу наукових і практичних 
інтересів медицини, педагогіки і психології відносно недавно, в часи дру-
гої світової війни, коли з’явилося багато дітей, які втратили батьків й по-
требують опіки. В психіатрії з’явилася нова галузь – соціальна психіатрія 
сирітства. Психологи і психіатри на сьогодні вивчаються фактори пору-
шення психічного і соматичного здоров’я осиротілих дітей [5]. Категоріа-
льно-поняттєвий апарат наукових досліджень поповнюється новими по-
няттями (наприклад «синдром сирітства» та ін.). 

На сьогодні в Україні склалося досить багато різноманітних типів і 
видів влаштування дітей, позбавлених батьківської опіки, обумовлених за-
питами і можливостями соціуму й вимогами доцільності. 

• дитячий будинок (для дітей молодшого, дошкільного і шкільного 
віку; змішаний); 

• школа інтернат для дітей, позбавлених батьківського піклування 
та дітей-сиріт; 
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• спеціалізований дитячий будинок для дітей, позбавлених батьків-
ського піклування та дітей-сиріт з відхиленнями у розвитку; 

• дитячі будинки сімейного типу; 
• патронажна сім’я; 
• прийомна сім’я;  
• опіка і піклування; 
• усиновлення; 
У відповідності з міжнародним й українським законодавством ви-

значені такі форми усиновлення дитини, що замінять їй рідну сім’ю: уси-
новлення, опіка (піклування), прийомна сім’я (в різних її видах). Українсь-
ке законодавство віддає перевагу вихованню дітей, позбавлених батьківсь-
кої опіки в умовах сім’ї (усиновлення, удочеріння), опіка (піклування) або 
прийомна сім’я. Л.Ю. Михеєва, наявні форми влаштування осиротілих ді-
тей поділяє на два види: індивідуальні форми влаштування (усиновлення, 
опіка (піклування), прийомна сім’я) й неіндивідуальне влаштування (пере-
дача дитини до спеціалізованих закладів) [8]. 

Діти, позбавлені батьківської опіки, передаються на виховання в 
сім’ї. Сімейне життєвлаштування таких дітей – найважливіший шлях ви-
рішення проблеми сирітства, який реалізує право кожної дитини на сім’ю. 
Однак сама по собі передача дитини в сім’ю не вирішує проблему дитячо-
го сирітства повністю. Необхідно призупинити підвищену тенденцію зрос-
тання кількості таких дітей. Учені виділяють три основні групи факторів, 
що впливають на вирішення проблеми сирітства: соціально-економічні, 
психологічні й медичні [5; 7; 9; 10]. Сьогодні зусилля нашої держави зосе-
реджені на соціально-економічній сфері, де здійснюється підтримка широ-
ких категорій населення, в тому числі й сімей, які взяли дитину на виховання. 
Робота з психологічними й медичними факторами (виявлення, рання діагнос-
тика, форми і методи роботи з подолання проблем дітей, позбавлених бать-
ківського піклування) проводиться повільно, а діяльність різноманітних соці-
альних служб спрямована не на попередження соціального сирітства, а на ро-
боту з дітьми, які залишилися без батьківського піклування. 

Окрім сімейної форми влаштування осиротілих дітей, існує ще пере-
дача дитини в спеціалізовані чи інші аналогічні установи. Така форма вла-
штування на сьогодні є найпоширенішою. Заклади для дітей, позбавлених 
батьківського піклування мають диференційований характер. Діти віком до 
3 років передаються в дитячий будинок (заклади охорони здоров’я ). Діти, 
старші 3 років переводяться в дитячі будинки дошкільного й шкільного ві-
ку – навчальні заклади, заклади соціального обслуговування (дитячі буди-
нки-інтернати для дітей-інвалідів з розумовою відсталістю й фізичними 
вадами, соціально-реабілітаційні центри, соціальні притулки) [4]. 

Можна впевнено констатувати, що проблеми дітей, позбавлених ба-
тьківської опіки, носять соціальний, медичний, психологічний і педагогіч-
ний характер. 
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Причиною проблем соціального характеру є соціальний статус ди-
тини, яка залишилася без піклування батьків в дитячому будинку чи інтер-
натному закладі – вона «нічия» дитина. Зневажливе ставлення до таких ді-
тей зі звичайних сімей й самих батьків може лише ускладнити їхнє стано-
вище. Дитина-сирота відчуває нестачу уваги з боку дорослих, оскільки в 
дитячому будинку увага педагогів зосереджена на групі дітей. Крім того, у 
вихованців інтернатних закладів формується залежність, для них характе-
рний низький індекс самостійності. Діти звикають до опіки дорослих, а 
тому при виході з інтернату самостійно не можуть вирішити багатьох жит-
тєвих проблем. 

Серед проблем медичного характеру варто зазначити про підвище-
ний ризик захворювань дітей, позбавлених батьківської опіки: ураження 
головного мозку внаслідок внутрішньоутробної інтоксикації, перенесених 
пологових травм, нейроінфекцій раннього дитячого віку та інших факто-
рів; неврози, зумовлені психічними травмами, часті хронічні патології та 
ін. Для більшості дітей характерними є відсталість на рівні фізичного, пси-
хічного та інтелектуального розвитку. 

Проблеми психологічного характеру частіше визначаються ранньою 
деривацією неформального спілкування з дорослими (нестачею батьківсь-
кої ласки, любові). Увага працівників дитячих будинків, будинків-
інтернатів не може компенсувати дітям колишнього спілкування. Дитина 
спілкується в обмеженому колі. Недорозвиненість унаслідок такої депри-
вації механізмів ідентифікації стає причиною замкнутості, емоційної про-
холоди, агресивності, підвищеної уразливості вихованців дитячого будин-
ку. Дуже тяжко дитина переносить зміну одного закладу на інший, коли 
змінюється мікросередовище, яке погано відображається на її психіці, ха-
рактері, викликаючи стрес, нервові зриви, їй доводиться знову адаптувати-
ся до іншого оточення [4]. 

Дитина, позбавлена батьківської турботи, має менше шансів на висо-
ку самоповагу, теплі і дружні відносини з іншими людьми та стійкий пози-
тивний образ «Я». Вивчення підлітків і дорослих, які страждають психофі-
зіологічними і психосоматичними порушеннями, невротичними розлада-
ми, труднощами в спілкуванні, розумовій діяльності чи навчанні, показує, 
що всі ці явища спостерігаються у тих, хто в дитинстві був позбавлений 
батьківської уваги і тепла.  

Проблеми педагогічного характеру виникають внаслідок соціально-
педагогічної занедбаності дітей, які потрапляють в інтернатні заклади, ди-
тячі будинки. Згідно з численними дослідженнями у більшості вищезгада-
них вихованців поряд з психопатологічними проявами виявляються і зага-
льна психічна недорозвиненість, що уповільнює процес навчання. 

Результати дослідження проблем дітей, позбавлених батьківського 
піклування, вказує на низьку ефективність механізмів соціалізації особис-
тості, яка відбувається в умовах депривації. Х.А. Джаримова [2] відзначає 
такі негативні чинники депривації дітей-сиріт: 
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1. У дітей-сиріт або відсутня можливість засвоєння досвіду батьків 
шляхом наслідування зразків їхньої поведінки і способів подолання життє-
вих труднощів, або цей досвід носить негативний характер; 

2. Жорстока регламентація і обмеженість соціальних контактів, влас-
тиві режиму проживання в дитячому будинку, роблять неможливим засво-
єння дитиною всієї гами соціально-рольових відносин; в умовах дитячого 
будинку у дитини формується особлива рольова позиція – позиція сироти, 
яка не має підтримки і схвалення в суспільстві; 

3. Ранній дитячий досвід дитини-сироти несе в собі відбиток мате-
ринської депривації і формує один із найсерйозніших феноменів сирітства 
– «втрату базової довіри до навколишнього світу», яка проявляється в аг-
ресивності, підозрілості, неспроможності до автономного життя; 

4. Ускладнений процес саморегуляції, співвідносний з поступовою 
заміною зовнішнього контролю поведінки на внутрішній самоконтроль, 
який є наслідком організації життя дитини в дитячому будинку, де функції 
контролю належать вихователям. 

Джерелом сирітства в найзагальнішому вигляді є потрапляння дити-
ни в складну життєву ситуацію. Поняття складна життєва ситуація в ці-
лому визначається як тимчасова, об’єктивно чи суб’єктивно створена ситу-
ація; неминуча подія в життєвому циклі, що породжує емоційне напру-
ження і стреси; перешкода в реалізації важливих життєвих цілей, з якими 
не можна впоратися з допомогою звичайних засобів; ситуація, яка 
об’єктивно порушує життєдіяльність; порушення звичних внутрішніх 
зв’язків; неможливість реалізації внутрішніх стимулів (мотивів, прагнень, 
цінностей). Соціально-педагогічний аспект складної життєвої ситуації сто-
совно нашого дослідження включає потрапляння дитини в такі соціальні 
обставини: погіршення матеріального становища сім’ї, послаблення вихо-
вної функції сім’ї, відсутність батьків у дитини та ін., сукупність яких 
створює для дитини нездоланні проблеми. 

В основі складної життєвої ситуації лежать різноманітні фактори: 
джерело її виникнення, ступінь, наслідки її виникнення та ін. Нами встано-
влено два види дезадаптації: вікові психофізіологічні особливості окремих 
кризових періодів розвитку дитини і підлітка, що може негативно впливати 
на навчально-пізнавальну діяльність, внутрішньосімейні, міжособистісні 
стосунки. До стійких форм психосоціальної і педагогічної дезадаптації на-
лежать різноманітні негативні прояви особистісних, поведінкових і сома-
тичних проблем.  

Таким чином, до проблем сирітства в Україні ми відносимо: пробле-
ми медичного характеру, проблеми соціального характеру, психологічного 
характеру та проблеми педагогічного характеру. Усе це потребує активіза-
ції державної політики щодо поліпшення становища дітей як у сім’ї, так і в 
системі суспільного догляду за дітьми, їхнє виховання і навчання. Існує 
нагальна потреба у розробленні довгострокової національної програми за-
ходів, спрямованих на створення більш сприятливих умов функціонування 
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та розвитку дитинства на державному і місцевих рівнях. 
Одне з головних завдань будь-якого суспільства і держави – здійс-

нення права дитини на виховання в сім’ї. Ці права дитини зафіксовані як в 
міжнародних документах (Конвенція ООН про права дитини, Декларація 
прав дитини. Всесвітня декларація про забезпечення виживання захисту і 
розвитку дітей та ін.), так і законодавчих актах кожної держави. 
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