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ОРГАНІЗАЦІЯМИ РІЗНОГО РІВНЯ

ПІДПОРЯДКУВАННЯ 

Abstract. The author considers the system of social relief for homeless neglected children
which now exists in Ukraine and, on the basis of the data of an expert poll, 
proposes the urgent measures on the prophylaxis of the phenomena of child
homelessness and neglect.

Іс нує без по се ред ній зв’язок між сус піль но!по лі тич ною кри зою, яку ни ні пе ре -
жи ває Ук ра ї на, та фун кці о ну ван ням сім’ї як ок ре мо го со ці аль но! ви хов но го інс ти ту -
ту. Низь кий рі вень ма те рі аль но го за без пе чен ня, ха рак тер ний для біль шос ті ук ра їн -
ських ро дин, що ви хо ву ють ді тей, впли ває на мо раль ний стан сус пільс тва, де фор мує
іс то рич но ус та ле ні шлюб ні зв’яз ки. Кри зо ві со ці аль ні яви ща спри чи ня ють за гос -
трен ня де мог ра фіч ної кри зи та по я ву прин ци по во но вих чин ни ків, які зу мов лю ють
“від ме жу ван ня” ди ти ни від сім’ї. Водночас спос те рі га єть ся знач не пос лаб лен ня дер -
жав ної сис те ми со ці аль но го за хис ту, зок ре ма захисту кри зо вих ка те го рій на се лен ня.

По каз ни ком не е фек тив ної ді яль нос ті дер жав ної сис те ми за хис ту прав ді тей є 
по ши рен ня в Ук ра ї ні фе но ме ну “ді тей ву ли ці”. Це яви ще як ма со ве спос те рі га єть ся
в Ук ра ї ні з се ре ди ни 90!х ро ків ХХ ст. і ха рак те ри зує час ти ну ди тя чо го на се лен ня,
яке пе ре бу ває в дис кри мі на цій них умо вах що до за без пе чен ня еле мен тар них пот реб:
їжі, одя гу, жит ла, не го во ря чи про нав чан ня, роз ви ток, за хист гід нос ті та осо бис тих
прав. Проб ле ма ди тя чої без при туль нос ті та  без дог ляд нос ті іс ну ва ла в Україні й
раніше, але під ін шою наз вою – “пе да го гіч но за пу ще ні ді ти”. На рос та ю чи пос ту по во,
не заз на ю чи на леж но го вре гу лю ван ня з бо ку дер жа ви, сьо год ні во на на бу ла за галь -
но на ці о наль них мас шта бів.

Со ці аль на проб ле ма, яка уза галь не но виз на ча єть ся по нят тям “ді ти ву ли ці”, іс нує
в ба га тьох кра ї нах сві ту, в то му чис лі і з ви со ким рів нем со ці аль но! е ко но міч но го роз -
вит ку. За виз на чен ням ЮНІ СЕФ, “ді ти ву ли ці – це не пов но літ ні, для яких ву ли ця
(в ши ро ко му ро зу мін ні сло ва, міс тить і не зай ня те жит ло, і не за се ле ні зем лі і т. ін.)
ста ла пос тій ним міс цем пе ре бу ван ня”1. 

1 Дети улицы. Что нужно знать для успешного управления проектом. – Child Hope. Великобритания.
ЮНИСЕФ, 1998.
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В Ук ра ї ні до сьо год ні не іс нує од ноз нач но го виз на чен ня, які са ме ді ти належать
до ка те го рії “ді ти ву ли ці”. Ця ка те го рія по єд нує ді тей, які за ли ши лися без бать ків -
ської опі ки й виз на че но го міс ця про жи ван ня; ді тей, які ма ють сім’ю, але тим ча со во
втра ти ли з нею зв’яз ки;  ма ють дім і сім’ю, але пе ре бу ва ють про тя гом дня на ву ли ці;
які за роб ля ють кош ти жеб ра ку ван ням і кра діж ка ми; схиль ні до бро дяж ниц тва та ін -
ших ви дів асо ці аль ної по ве дін ки. І хо ча до цьо го ча су по нят тя “ді ти ву ли ці” не має
нор ма тив но го виз на чен ня, про те во но об’єд нує у со бі два ін ших: “без при туль ні ді ти”
і “без дог ляд ні ді ти”.

Без при туль ні ді ти – ді ти, які бу ли по ки ну ті бать ка ми, са мі за ли ши ли сім’ї або
ди тя чі зак ла ди, де во ни ви хо ву ва ли ся, і не ма ють пев но го міс ця про жи ван ня (від по -
від но до За ко ну Ук ра ї ни “Про охо ро ну ди тинс тва”).

Без дог ляд ні ді ти – ді ти, не за без пе че ні спри ят ли ви ми умо ва ми для фі зич но го, ду -
хов но го та ін те лек ту аль но го роз вит ку (ма те рі аль не бла го по луч чя сім’ї, на леж не ви хо -
ван ня, дог ляд та дбай ли ве став лен ня до ди ти ни, здо ро ва мо раль на ат мос фе ра то що).
Від по від но ди тя ча без дог ляд ність – це пос лаб лен ня чи від сут ність наг ля ду за по ве дін -
кою, роз вит ком, са мо по чут тям ди ти ни з бо ку бать ків чи осіб, які їх за мі ню ють2.

По чи на ю чи з 1997 р. в Ук ра ї ні про во ди ла ся низ ка дос лід жень що до виз на чен ня
ос нов них ха рак те рис тик “ді тей ву ли ці”, з’ясу ван ня їх ньо го сти лю жит тя і пот реб.
Ре зуль та ти дос лід жень зас від чу ють, що ос нов ні пси хо фі зич ні ха рак те рис ти ки ді тей,
які фор му ють ся в умо вах ву лич но го се ре до ви ща, ба зу ють ся на ран ньо му вклю чен ні
ди ти ни в жор сто кі умо ви ви жи ван ня за від сут нос ті ви хов но го впли ву до рос лих і
нор маль но го ди тя чо го ото чен ня. Біль шість “ді тей ву ли ці” втра ти ли сі мей ні зв’яз ки,
бу ли по ки ну ті бать ка ми або са мі по ки ну ли сім’ю, кот ра не за без пе чу ва ла ди ти ні 
нор маль ної жит тє ді яль нос ті та пов но цін но го роз вит ку. Ці ді ти, як пра ви ло, зай ма -
ють ся бро дяж ниц твом, жеб ра ку ван ням, кра діж ка ми, вжи ва ють ал ко голь ні на пої,
нар ко тич ні та ток сич ні ре чо ви ни. “Ді ти ву ли ці” до сить час то ста ють жер тва ми сек -
су аль но го на сил ля, за лу ча ють ся до рос ли ми до про тип рав ної  ді яль нос ті. Їх жит тя і
здо ров’я пос тій но пе ре бу ва ють під заг ро зою.

Розв’язан ня проб ле ми по ши рен ня без при туль нос ті та без дог ляд нос ті в Ук ра ї ні
пот ре бує роз роб лен ня та впро вад жен ня чіт кої ці ліс ної схе ми за хис ту та до по мо ги 
ді тям ву ли ці: від пер шо го кон так ту з ди ти ною, кот ра опи ни лась у скрут но му ста но -
ви щі на ву ли ці, – до її ос та точ ної со ці а лі за ції та ре а бі лі та ції.

З ме тою за без пе чен ня со ці аль но го за хис ту ді тей! си ріт та ді тей, поз бав ле них
бать ків сько го пік лу ван ня, які пе ре бу ва ють у склад них жит тє вих умо вах, пот ре бу -
ють тим ча со во го влаш ту ван ня й со ці аль но! пси хо ло гіч ної ре а бі лі та ції, в Ук ра ї ні діє
ме ре жа зак ла дів тим ча со во го пе ре бу ван ня та ких ді тей: при тул ки для не пов но літ ніх,
цен три со ці аль но! пси хо ло гіч ної ре а бі лі та ції, со ці аль ні гур то жит ки. За да ни ми 
Мі ніс терс тва Ук ра ї ни у спра вах сім’ї, мо ло ді та спор ту, у 2005 р. в Ук ра ї ні фун кці о -
ну ва ло 96 при тул ків для не пов но літ ніх, у яких про тя гом ро ку со ці аль ну до по мо гу
от ри ма ло 23 674 ди ти ни (у 2004 р. – 26 194)3.

2 Проблема бездоглядності та безпритульності дітей в Україні: тематична Державна доповідь про
становище дітей в Україні за підсумками 2003 року. – К.: ДІПСМ, 2004. – 240 с.
3 Державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2005 року. – К.: ДІРСМ, 2006. –143 с.
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Роз ви ток ме ре жі зак ла дів, ді яль ність яких спря мо ва на на ре а бі лі та цію та адап та -
цію ді тей, які ма ють дос від пе ре бу ван ня на ву ли ці, до ви мог і умов про жи ван ня у 
со ці у мі, пот ре бує роз роб ки і впро вад жен ня ефек тив них тех но ло гій ро бо ти з без при -
туль ни ми та без дог ляд ни ми діть ми. На виз на чен ня прак ти ки ро бо ти з діть ми 
ву ли ці та роз роб ку тех но ло гій ро бо ти з ни ми спря мо ва не дос лід жен ня “Со ці аль ні
пос лу ги без при туль ним та без дог ляд ним ді тям”. Од ним із ета пів цьо го про ек ту є со -
ці о ло гіч не дос лід жен ня зміс ту та якос ті со ці аль них пос луг, що на да ють зак ла ди та
ор га ні за ції різ но го під по ряд ку ван ня без при туль ним та без дог ляд ним ді тям, 
про ве де не Дер жав ним інс ти ту том роз вит ку сім’ї та мо ло ді у 2007 р. на за мов лен ня
Мі ніс терс тва Ук ра ї ни у спра вах сім’ї, ді тей та мо ло ді. 

Екс пер та ми дос лід жен ня вис ту пи ли спе ці а ліс ти, які здій сню ють со ці аль но!
ре а бі лі та цій ну ро бо ту з без при туль ни ми та без дог ляд ни ми діть ми, а са ме пра ців ни -
ки при тул ків для не пов но літ ніх дер жав ної та ко му наль ної форм влас нос ті; цен трів
со ці аль но! пси хо ло гіч ної ре а бі лі та ції; цен трів та ди тя чих бу дин ків, ство ре них бла го -
дій ни ми фон да ми та гро мад ськи ми ор га ні за ці я ми.

Спе ці а ліс там бу ло зап ро по но ва но виз на чи ти, які са ме при чи ни про во ку ють 
по ши рен ня яви ща ди тя чої без при туль нос ті та без дог ляд нос ті. Пе ре важ на біль шість
спе ці а ліс тів ос нов ни ми при чи на ми по ши рен ня ди тя чої без дог ляд нос ті та без при -
туль нос ті виз на чи ли: 

– ал ко го лізм бать ків (98%);
– без від по ві даль не став лен ня бать ків до ви ко нан ня бать ків ських обов’яз ків

(90%);
– аг ре сив на по ве дін ка бать ків, на сил ля в сім’ї (61%);
– бід ність сі мей з діть ми (58%);
– асо ці аль на по ве дін ка ді тей (37%);
– не га тив ні сто сун ки з віт чи мом або ма чу хою (37%);
– вте ча ді тей з ін тер нат них зак ла дів (32%);
– від мо ва бать ків від ді тей (18%);
– кон флік тні сто сун ки з бать ка ми в зов ні бла го по луч них сім’ях (18%);
– зло чин на ді яль ність бать ків (16%);
– злов жи ван ня бать ків нар ко тич ни ми за со ба ми (16%). 
Вра хо ву ю чи від сут ність чіт ко го за ко но дав чо го виз на чен ня по нят тя “без при -

туль ні” та “без дог ляд ні” ді ти, спе ці а ліс там бу ло зап ро по но ва но виз на чи ти, за яки ми
оз на ка ми сто сов но пе рі о ду про жи ван ня на ву ли ці та ха рак те рис ти ки сім’ї ді тей мож -
на роз ді ли ти за ци ми дво ма ка те го рі я ми. Від по від но до ха рак те рис ти ки спе ці а ліс тів,
до без при туль них ді тей належать та кі ді ти, які:

– ре аль но не ма ють сім’ї і пос тій но жи вуть на ву ли ці (95%);
– вті ка чі з ін тер натних зак ла дів (61%);
– пос тій но жи вуть на ву ли ці і ма ють асо ці аль ну сім’ю (48%);
– жи вуть і вдо ма і на ву ли ці, ма ють асо ці аль ну сім’ю (23%);
– пос тій но жи вуть на ву ли ці, ма ють нор маль ну сім’ю (15%);
– жи вуть і вдо ма і на ву ли ці, ма ють нор маль ну сім’ю (11%).



Від по від но до зап ро по но ва них ха рак те рис тик до без дог ляд них ді тей слід від но -
сити та кі ка те го рії ді тей:

– які жи вуть вдо ма, ма ють нор маль ну сім’ю, але біль шість ча су про во дять на ву -
ли ці (100%);

– жи вуть удо ма, їхня сім’я асо ці аль на (98%);
– жи вуть і вдо ма і на ву ли ці, їхня сім’я асо ці аль на (89%);
– пос тій но жи вуть на ву ли ці, ма ють нор маль ну сім’ю (85%);
– жи вуть і вдо ма і на ву ли ці, ма ють асо ці аль ну сім’ю (76%);
– пос тій но жи вуть на ву ли ці, ма ють асо ці аль ну сім’ю (50%);
– вті ка чі з ін тер нат них зак ла дів (37%) (рис. 1).

Дітьми, які за пев них жит тє вих обс та вин не ма ють мож ли вос ті ви хо ву ва ти ся в
бі о ло гіч ній сім’ї, пе ре бу ва ють у ста ні бро дяж ниц тва, опікуються різні зак ла ди со ці -
аль ної ре а бі лі та ції: при тул ки для не пов но літ ніх, цен три со ці аль но! пси хо ло гіч ної 
ре а бі лі та ції, цен три, стов ре ні бла го дій ни ми ор га ні за ці я ми. 

Час ті ше за все до при тул ків та цен трів со ці аль но! пси хо ло гіч ної ре а бі лі та ції ді ти
влаш то ву ють ся за нап рав лен ням служб у спра вах ді тей че рез ви лу чен ня ди ти ни із
неб ла го по луч ної сім’ї (84%). По ло ви на екс пер тів наз ва ли та кож та кі при чи ни 
нап рав лен ня ді тей, як ви лу чен ня в хо ді ву лич них рей дів (48%) та нап рав лен ня пра -
ців ни ка ми ор га нів внут ріш ніх справ (48%). 

Час то ді ти са мос тій но звер та ють ся до зак ла дів, що засвід чили 18% спе ці а ліс тів.
Ді тей при во дять пра ців ни ки ву лич ної со ці аль ної ро бо ти (13%). З ви пад ка ми, ко ли
бать ки са мос тій но при во дять ді тей до зак ла дів, зус трі ча лися ли ше 11% екс пер тів, 
та ка прак ти ка виз на єть ся не ду же по ши ре ною (рис. 2).  
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Ри с. 1. Від по віді на запи тан ня “Оха рак те ри зуй те, будьI лас ка, 
яких са ме ді тей Ви від но си те до ка те го рії “без при туль ні ді ти” та “без дог ляд ні ді ти””

(від со ток від за галь ної кіль кос ті екс пер тів, які взя ли участь в опи ту ван ні)



Ри с. 2. Від по віді на запи тан ня “Яким чи ном ді ти 
пот рап ля ють до Ва шо го зак ла ду/ор га ні за ції”

(від со ток від за галь ної кіль кос ті екс пер тів, які взя ли участь у опи ту ван ні)

Та кож ді ти влаш то ву ють ся до при тул ків та цен трів за кло по тан ням ор га нів 
опі ки і пік лу ван ня, сіль ських опі кун ських рад, служб у спра вах ді тей (ССД), 
ад мі ніс тра цій ін тер нат них зак ла дів, ди тя чих по лік лі нік. Є ви пад ки, ко ли ди ти ну
при во дять гро ма дя ни, які осо бис то не зна йо мі з нею і її ро ди ною.

Вік ді тей, з яки ми пра цю ють реабілітаційні зак ла ди та ор га ні за ції, має ду же ши -
ро кий ді а па зон – від 2–3 до 15–18 ро ків. Де ся та час ти на ус та нов, які взя ли участь 
в опи ту ван ні, пра цює з діть ми по чи на ю чи із шкіль но го ві ку: від 5–7 ро ків до пов но -
літ тя. 

Ос нов ні проб ле ми, з яки ми сти ка ють ся спе ці а ліс ти при влаш ту ван ні ди ти ни,
пов’яза ні пе ре важ но із по ве дін кою та ста ном ди ти ни. Зок ре ма спе ці а ліс там важ ко
знай ти спіль ну мо ву і вста но ви ти пев ні нор ми по ве дін ки ди ти ни: 95%  з них від мі ча -
ють не ке ро ва ну по ве дін ку ді тей у пер ші дні пе ре бу ван ня у зак ла ді, по ло ви на (52%)
вка зує на не ба жан ня ді тей спіл ку ва ти ся з пра ців ни ка ми. Особливої уваги у пер ші
дні потребують стан здоров’я і самопочуття ди ти ни, на що вка зують 76% спе ці а ліс -
тів, а та кож проб ле ми із тим, що у ви хо ван ців є пев ні ви ди за леж нос тей: тю тю но па -
лін ня (87%), ток си ко ма нія (35%), ал ко голь на за леж ність (13%), вжи ван ня 
нар ко тич них ре чо вин (6%).

Особливу складність пер ших днів ро бо ти з ви хо ван ця ми становить виз на чен ня
по пе ред ньо го міс ця їх пе ре бу ван ня. Це відзначило 58% опи та них спе ці а ліс тів. 
Ви ни ка ють проб ле ми стосунків з ти ми діть ми, які втек ли з ін тер натних зак ла дів
(37%). 
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Направляються ССД із
неблагополучних сімей

Вилучаються у ході вуличних рейдів

Направляють органи внутрішніх
справ

Самостійно звертаються до установи
із сім’ї

Приводять спеціалісти вуличної
соціальної роботи

Батьки приводять дітей самі
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Од ні єю із голов них проб лем для реабілітаційних закладів є за нед ба не здо ров’я
ді тей, спро во ко ва не умо ва ми про жи ван ня в асо ці аль них сім’ях або ж на ву ли ці. 
Ді аг нос ту ван ня здо ров’я ді тей та на яв ність за леж нос тей здій сню ють різ ні спе ці а ліс -
ти, які без по се ред ньо пра цю ють в ус та но вах, або ж пра ців ни ки ме дич них зак ла дів,
до яких, за пот ре би, влаш то ву ють ся ви хо ван ці. 

Се ред зах во рю вань, які є най більш ха рак тер ни ми для без при туль них та без дог -
ляд них ді тей, спе ці а ліс ти на зи ва ють шкір ні зах во рю ван ня, ко рос ту (79%); 
па ра зи тар ні зах во рю ван ня (75%); прос туд ні зах во рю ван ня (46%), роз ла ди пси хі ки
та по ве дін ки, нев ро зи, пси хо зи (24%); ве не рич ні зах во рю ван ня (20%); ену рез (18%);
ін фек цій ні зах во рю ван ня (13%); роз ла ди пси хіч но го роз вит ку, зат рим ка пси хіч но го
роз вит ку (11%). 

Ок рім пе ре лі че них, най більш по ши ре них ді аг но зів, спе ці а ліс ти на зи ва ють та кож
та кі: ві рус ні ін фек ції, ту бер ку льоз, ве ге то! судинна дис то нія, ток си ко ма нія, ди фуз -
ний зоб, тю тю но ва за леж ність, ане мія, алер гія, гас трит, сто ма то ло гіч ні хво ро би,  
гри жа, хво ро би ди халь них шля хів, СНІД, нар ко ма нія, ско лі оз, ас те ніч но! нев ро тич -
ний син дром то що.

Умо ви по пе ред ньо го про жи ван ня виз на ча ють спо сіб жит тя ді тей ву ли ці. 
Що до виз на чен ня по ши ре нос ті се ред ви хо ван ців різ них ви дів за леж нос тей, то спе ці -
а ліс та ми на ве де но приб лиз ні по каз ни ки на яв нос ті тю тю но па лін ня, ал ко голь ної 
за леж нос ті, ток си ко ма нії, нар ко ма нії ви хо ван ців у від сот ко во му по каз ни ку від нос но
за галь ної кіль кос ті ви хо ван ців зак ла ду.

Таб ли ця 1
Приб лиз ний від со ток від за галь ної кіль кос ті ви хо ван ців зак ла ду, 

які ма ють пев ну за леж ність
(від со ток від за галь ної кіль кос ті екс пер тів, які взя ли участь в опи ту ван ні)

Од ним із особливо важливих пун ктів ро бо ти з ди ти ною є її по даль ше влаш ту -
ван ня: нас кіль ки ре аль не по вер нен ня ди ти ни у бі о ло гіч ну сім’ю, чи є пот ре ба і
можливість її влаш ту ван ня до ін тер нат но го зак ла ду або пе ре да чі на ви хо ван ня в
сім’ю опі ку нів, у прийомну сім’ю чи дитбудинок сі мей ного ви хо ван ня?

Обов’яз ко вою умо вою ді аг нос ти ки ста ну ди ти ни та виз на чен ня її по даль шо го
влаш ту ван ня є вста нов лен ня кон так ту із ро ди ною ви хо ван ця – вис но вок 97% опи та -
них екс пер тів. Та ка ро бо та спря мо ва на на розв’язан ня кіль кох зав дань:

1) ді аг нос ти ка ста ну ди ти ни, при чин без дог ляд нос ті: з’ясу ван ня при чин без дог -
ляд нос ті, жеб ра ку ван ня (32%); ді аг нос ти ка умов сі мей но го ви хо ван ня (9%); 



умо ви по пе ред ньо го про жи ван ня (5%); уточ нен ня ін фор ма ції, от ри ма ної від ди ти ни
(4%);

2) виз на чен ня пот реб ди ти ни, нап рям и ре а бі лі та цій ної ро бо ти: ді аг нос ти ка 
ста ну ди ти ни (9%); ви яв лен ня при чин по ве дін ки ді тей (2%); до дат ко ва ін фор ма ція
про ди ти ну, ви яв лен ня рис осо бис тос ті ди ти ни (4%);

3) про фі лак тич на та роз’яс ню валь на ро бо та з бать ка ми: роз’яс ню валь на ро бо та
– пра ва ді тей, бать ків ські обов’яз ки (6%); до по мо га бать кам у по даль шо му ви хо ван -
ні (6%); на ла год жен ня сто сун ків між бать ка ми та діть ми (4%); по вер нен ня бать ків
до нор маль но го спо со бу жит тя (4%); по пе ред жен ня жор сто кої по ве дін ки (2%);

4) вив чен ня мож ли вос ті по вер нен ня ди ти ни у сім’ю: по вер нен ня ди ти ни в сім’ю
(19%); ін фор му ван ня бать ків про міс це пе ре бу ван ня ди ти ни (2%); ви рі шен ня пи тан -
ня по даль шо го пе ре бу ван ня ди ти ни (9%).

При вста нов лен ні кон так ту з ро ди ною ди ти ни основні зусилля   пе ре важ но 
спря мо ва ні на з’ясу ван ня при чин без дог ляд нос ті та без при туль нос ті  та вив чен ня
мож ли вос ті по вер нен ня ди ти ни в бі о ло гіч ну ро ди ну або ж виз на чен ня фор ми її по -
даль шо го  влаш ту ван ня.

Біль шість спе ці а ліс тів вка за ли, що вста нов лю ють кон так ти з пра ців ни ка ми 
зак ла дів, у яких по пе ред ньо ви хо ву ва ла ся ди ти на (86%). Та ка ро бо та в пер шу чер гу
пе ред ба чає вив чен ня умов по пе ред ньо го про жи ван ня та ви хо ван ня, при чи ни вте чі з
нав чаль но го зак ла ду, от ри ман ня до дат ко вої ін фор ма ції про ди ти ну, її стан, рі вень
роз вит ку і здо ров’я (осо бо ві спра ви, ха рак те рис ти ки), вив чен ня мож ли вос тей по вер -
нен ня ди ти ни до нав чаль но го зак ла ду, в яко му во на по пе ред ньо пе ре бу ва ла, або ж
виз на чен ня по даль шої фор ми її влаш ту ван ня.

Пра ців ни ка ми цен трів та при тул ків здій сню єть ся ді аг нос ти ка пси хо ло гіч но го
ста ну, по ве дін ки та рів ня роз вит ку ви хо ван ців. 

До ос нов них по каз ни ків від хи лень у по ве дін ці ви хо ван ців спе ці а ліс ти від но сять
аг ре сив ність (65%), де ві ан тну по ве дін ку (35%), кон флік тний ха рак тер (23%), 
три вож ність (17%), ім пуль сив ність (14%), нев рів но ва же ність (12%), схиль ність до
бро дяж ниц тва, вте чі (12%), зам кне ність (10%), не га ти візм у сто сун ках із пер со на -
лом, невиз нан ня ав то ри те ту до рос лих (8%). Ок ре мі ви хо ван ці про яв ля ють та кі 
по ве дін ко ві від хи лен ня: жор сто кість, оз лоб ле ність, від мо ва від дот ри ман ня пра вил
по ве дін ки, вжи ван ня не цен зур ної лек си ки, приг ні че ний нас трій, не ба жан ня спіл ку -
ва ти ся, жа діб ність, клеп то ма нія, не а дек ват на ре ак ція на за у ва жен ня.

Що до рів ня роз вит ку ді тей, то ос нов ні проб ле ми про яв ля ють ся та ким чи ном:
зат рим ка пси хіч но го роз вит ку (49%), со ці аль но! пе да го гіч на за нед ба ність (42%),
низь кий рі вень уч бо вої мо ти ва ції (14%), низь кий рі вень са мо о цін ки; нев пев не ність
(9%), низь кий рі вень піз на валь них про це сів та запам’ятовування (7%). Та кож у ви -
хо ван ців спос те рі га єть ся  слаб кість ін те лек ту аль но го роз вит ку, фі зич на від ста лість,
низь ка кон цен тра ція ува ги.

Екс пер там бу ло зап ро по но ва но виз на чи ти на яв ність спе ци фіч них особ ли вос тей
пси хо ло гіч но го ста ну, по ве дін ки та рів ня роз вит ку ви хо ван ців, які фор му ють ся 
за леж но від умов по пе ред ньо го про жи ван ня ди ти ни. Дві тре ти ни опи та них спе ці а -
ліс тів (63%) виз на ли, що та ка спе ци фі ка про яв ля єть ся.
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Зок ре ма для ді тей, які тривалий час (біль ш ніж пів ро ку) про жи ва ють на ву ли ці,
ха рак тер ни ми про я ва ми є аг ре сив ність (54% від тих, хто виз нав на яв ність спе ци фіч -
них про я вів у ви хо ван ців за леж но від обс та вин по пе ред ньо го пе ре бу ван ня), де ві ан -
тна по ве дін ка, кра діж ки, брех ня (54%), три вож ність (16%), не до ві ра до ото чу ю чих
(16%), ім пуль сив ність, нев рів но ва же ність, емо цій ність (13%).

Для ви хо ван ців ін тер нат них зак ла дів ха рак тер ни ми є від чут тя нев пев не нос ті в
со бі, низь ка са мо о цін ка (32% від тих, хто виз нав на яв ність спе ци фіч них про я вів у
ви хо ван ців за леж но від обс та вин по пе ред ньо го пе ре бу ван ня), зам кне ність (22%), 
аг ре сив ність (16%), три вож ність (13%), де ві ан тна по ве дін ка (кра діж ки, брех ня)
(11%).

Ді ти, які ви хо ву ва ли ся в асо ці аль них сім’ях, ма ють та кі спе ци фіч ні про я ви по ве -
дін ки та роз вит ку, як аг ре сив ність (37% від тих, хто виз нав на яв ність спе ци фіч них
про я вів у ви хо ван ців за леж но від обс та вин по пе ред ньо го пе ре бу ван ня), три вож ність
(26%), за ля ка ність, страх (24%), де ві ан тна по ве дін ка (кра діж ки, брех ня) (21%), 
емо цій на нес та біль ність (18%), від чут тя нев пев не нос ті в со бі, низь ка са мо о цін ка,
зам кне ність (16%), за нед ба ність (10%).

Особ ли вос ті пси хо ло гіч но го ста ну ді тей, які пе ре жи ли на сильс тво та жор сто ке
по вод жен ня, ма ють, на дум ку спе ці а ліс тів,  та кі ха рак тер ні вияви: аг ре сив ність
(43%), за ля ка ність, страх (40%), від чут тя нев пев не нос ті в со бі, низь ка са мо о цін ка,
три вож ність (38%), зам кне ність (30%), не до ві ра до ото чу ю чих, деп ре сія (24%), 
від сут ність ба жан ня го во ри ти, спіл ку ва ти ся (16%), емо цій на нес та біль ність (13%).

Ок рес ле на спе ци фі ка пси хо ло гіч но го ста ну та по ве дін ко вих про я вів ви хо ван ців,
за леж но від умов по пе ред ньо го про жи ван ня, має вра хо ву ва ти ся спе ці а ліс та ми при
роз роб ці пла нів ін ди ві ду аль ної ко рек цій ної ро бо ти з діть ми, у від по від нос ті до яких
про ва дить ся ін ди ві ду аль на ро бо та з діть ми.

Спе ці а ліс там зак ла дів, які на да ють со ці аль ні пос лу ги без при туль ним та без дог -
ляд ним ді тям, бу ло зап ро по но ва но виз на чи ти, які фор ми ро бо ти во ни ви ко рис то ву -
ють у сво їй ді яль нос ті. 

При виз на ченні міс ця по пе ред ньо го пе ре бу ван ня або про жи ван ня ди ти ни та 
обс та вин, за яких во на опи ни ла ся на ву ли ці, здій сню єть ся та ка ро бо та: ви яв лен ня
бать ків і ро ди чів (7%); вста нов лен ня осо би ди ти ни (5%); вста нов лен ня пос тій но го
міс ця про жи ван ня (2%); за пи ти за міс цем про жи ван ня, за пи ти до нав чаль них зак ла -
дів (3%); ін фор му ван ня служ б у спра вах не пов но літ ніх про бать ків, ді ти яких 
пе ре бу ва ють у при тул ку (2%); виз на чен ня при чин ви хо ду ди ти ни із сім’ї (2%).

За хист прав та ін те ре сів ді тей та на да ння не об хід ної до по мо гу з вра хо ву ванням
пот ре б і стану ди ти ни включають: со ці аль ний за хист не пов но літ ніх, які опи ни ли ся
в склад них жит тє вих обс та ви нах (28%); на дан ня ді тям ме дич ної, пра во вої та ін шої
до по мо ги (57%); про ве ден ня пси хо ло го! пе да го гіч ної ко рек ції (26%); ви рі шен ня 
со ці аль них та пси хо ло гіч них проб лем (10%); со ці аль на ре а бі лі та ція (20%); со ці аль -
на адап та ція (12%); здій снен ня со ці аль но го, ме дич но го, пси хо ло гіч но го суп ро во ду
ди ти ни (5%) ува га з бо ку до рос лих (3%).

Ок рім не об хід ної реабілітаційної до по мо ги, ви хо ван цям зак ла дів ство рю ють -
ся не об хід ні умо ви для роз вит ку і нав чан ня: за без пе чен ня ви хов но го про це су, 
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на дан ня мож ли вос ті нав ча ти ся (63%) про фі лак ти ка не га тив них явищ, по до лан ня
на ви чок асо ці аль ної по ве дін ки (12%); фор му ван ня здо ро во го спо со бу жит тя
(8%); фор му ван ня вмінь і на ви чок, не об хід них для са мос тій но го жит тя (5%); 
здій снен ня тру до вої адап та ції ді тей з ура ху ван ням ві ку та роз вит ку (3%); за без пе -
чен ня роз вит ку твор чих здіб нос тей (3%); спри ян ня здо бут тю спе ці аль нос ті 
(2%).

Вра хо ву ю чи, що цен три со ці аль но! пси хо ло гіч ної ре а бі лі та ції та при тул ки для
не пов но літ ніх є зак ла да ми тим ча со во го влаш ту ван ня без при туль них та без дог ляд -
них ді тей, од ним із нап ря мів своєї ро бо ти спе ці а ліс ти виділяють виз на чен ня 
по даль шо го влаш ту ван ня ви хо ван ців, що передбачає: під го тов ку до по даль шо го
влаш ту ван ня (3%); по вер нен ня в сім’ю (22%); влаш ту ван ня під опі ку, уси нов лен ня
(5%); влаш ту ван ня у при йом ну сім’ю, до ДБСТ (8%); по вер нен ня до ін тер нат них
зак ла дів (2%); влаш ту ван ня до шкіл! ін тер на тів (2%).

Тер мін ро бо ти з діть ми в зак ла дах виз на ча єть ся від по від но до обс та вин їх ньо го
по даль шо го влаш ту ван ня: по ки не бу дуть влаш то ва ні у са мос тій но му жит ті (23%)
чи у сім’ї (по вер нен ня у бі о ло гіч ну сім’ю або сі мей не влаш ту ван ня ди ти ни) або в 
ін тер нат ному зак ла ді (45%). Тре ти на спе ці а ліс тів (30%) відз на чає, що тер мін пе ре -
бу ван ня ви хо ван ців у зак ла ді рег ла мен то ва ний нор ма тив ни ми до ку мен та ми (90
днів), у та ко му разі не зро зу мі ло, яким чи ном і ку ди в по даль шо му влаш то ву єть ся
ди ти на. Пра ців ник од но го із зак ла дів виз на чив тер мін ро бо ти у пер шу чер гу пот ре -
ба ми ді тей! ви хо ван ців: “по ки ді ти пот ре бу ють до по мо ги”. 

Зак ла ди, які на да ють со ці аль ні пос лу ги без при туль ним та без дог ляд ним ді тям,
не є ре жим ни ми, влаш ту ван ня ди ти ни не пе ред ба чає її при му со во го утриман ня. 
То му од ним із проб лем них пи тань ро бо ти спе ці а ліс тів таких зак ла дів є вте чі ви хо -
ван ців. Про та ке яви ще зас від чи ли майже дві тре ти ни опи та них спе ці а ліс тів (64%).
Час тка ді тей, які втікають із зак ла ду, як пра ви ло, не перевищує 10% від за галь ної
кіль кос ті ви хо ван ців, про те ок ре мі спе ці а ліс ти на зи ва ють по каз ник до 30%, тоб то
ко жен тре тій ви хо ва нець зак ла ду вті кає з ньо го, що зас від чує низьку ефек тив ність
со ці аль них пос луг та їх від по від ності пот ребам ди ти ни.

Ос кіль ки біль шість зак ла дів для ро бо ти з без при туль ни ми та без дог ляд ни ми
діть ми пе ред ба ча ють лише тим ча со ве ут ри ман ня ди ти ни, пи тан ня по даль шо го
влаш ту ван ня ви хо ван ців є прин ци по вим і від по ві даль ним. 

Є кіль ка ва рі ан тів влаш ту ван ня ді тей, які за тих чи ін ших обс та вин пот ра пи ли до
зак ла ду. Як що умо ви по пе ред ньо го про жи ван ня за до воль ня ють пот ре би ди ти ни, то
во на по вер та єть ся до міс ця по пе ред ньо го про жи ван ня: до бі о ло гіч ної сім’ї або сім’ї
опі ку нів, до ін тер нат но го зак ла ду, в яко му ра ні ше ви хо ву ва ла ся. Як що ж з певних
причин (які ма ють бу ти виз на че ні пра ців ни ка ми зак ла ду та служ би у спра вах ді тей)
по вер нен ня ди ти ни до по пе ред ньо го міс ця пе ре бу ван ня не мож ли ве або неп ри пус ти -
ме, ви рі шу єть ся пи тан ня що до її по даль шо го влаш ту ван ня до ін тер нат но го зак ла ду
або в но ву сім’ю: офор млен ня опі ки, пік лу ван ня, влаш ту ван ня у при йом ну сім’ю або
до ди тя чо го бу дин ку сі мей но го ти пу. 

Із прак ти ки ді яль нос ті зак ла дів: час ті ше за все ви хо ван ці по вер та ють ся або
влаш то ву ють ся до ін тер нат них зак ла дів (84%) або ж до сі мей них форм ви хо ван ня:
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офор млен ня опі ки, влаш ту ван ня до ди тя чо го бу дин ку сі мей но го ти пу, при йом ної
сім’ї (79%). За спри ят ли вих обс та вин, ді ти по вер та ють ся до бі о ло гіч них бать ків
(68%). Ви хо ван ців під літ ко во го ві ку пра ців ни ки зак ла дів на ма га ють ся влаш ту ва ти у
са мос тій но му до рос ло му жит ті (45%). Ду же не ве ли кий по каз ник влаш ту ван ня ди -
ти ни з при тул ку або цен тру со ці аль но! пси хо ло гіч ної ре а бі лі та ції на уси нов лен ня:
та ку прак ти ку відз на чи ли ли ше 13% екс пер тів. 

Ри с. 3. Фор ми по даль шо го влаш ту ван ня ви хо ван ців
(від со ток від за галь ної кіль кос ті екс пер тів, які взя ли участь у опи ту ван ні)

Ро бо та цен трів со ці аль но! пси хо ло гіч ної ре а бі лі та ції та при тул ків для не пов -
но літ ніх не ви рі шує проб ле ми ди тя чої без при туль нос ті та без дог ляд нос ті в Ук ра -
ї ні. Не е фек тив ність за со бів, спря мо ва них на ре а бі лі та цію ди ти ни, виз на чен ня 
оп ти маль них умов її по даль шо го влаш ту ван ня та в ці ло му неспроможність 
дер жав ної сис те ми со ці аль но го за хис ту прав та ін те ре сів без при туль них та 
без дог ляд них ді тей по яс нює той факт, що час ти на ви хо ван ців пе рі о дич но пот рап -
ля ють до од но го і то го ж зак ла ду. Про на яв ність та ких “пос тій них клі єн тів” зас від -
чи ли всі екс пер ти.

За хо ди що до по пе ред жен ня ди тя чої без при туль нос ті та без дог ляд нос ті, які за
ос тан ні ро ки дек ла ру ють ся дер жав ни ми інс ти ту ці я ми, є ма ло е фек тив ни ми, ос кіль -
ки во ни не пе ред ба ча ють усунення при чи н, що по род жу ють це со ці аль не яви ще, 
а са ме: кри за сім’ї та не дос ко на лість сис те ми дер жав ної опі ки над діть ми, поз бав ле -
ни ми бать ків сько го пік лу ван ня. Сьо год ні в Ук ра ї ні жод не ві домс тво не має точ ної
ін фор ма ції про кіль кість без при туль них та без дог ляд них ді тей, дер жав на ста тис ти -
ка на во дить ли ше да ні про кіль кість ви хо ван ців при тул ків для не пов но літ ніх. 

Спе ці а ліс там, з дос відом ро бо ти з діть ми, які пе ре бу ва ють у ста ні бро дяж ниц тва
та без при туль нос ті, бу ло зап ро по но ва но виз на чи ти, ро бо та з яки ми со ці аль ни ми інс -
ти ту ці я ми має ста ти прі о ри тет ним нап ря мом прак тич ної ді яль нос ті на шої дер жа ви
що до за по бі ган ня без при туль нос ті та без дог ляд нос ті ді тей.

Прак тич но всі спе ці а ліс ти вва жа ють ос нов ною сфе рою, на яку має бу ти спря мо -
ва на ді яль ність з про фі лак ти ки ди тя чої без при туль нос ті та без дог ляд нос ті, сім’ю
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(95%). Да лі вва жа єть ся за не об хід не на да ва ти під трим ку і роз ви ва ти на рів ні дер жа -
ви ус та но ви, які здій сню ють со ці аль ний за хист ді тей (78%), як струк ту ри, що здій -
сню ють без по се ред ню ре а бі лі та цій ну і ко рек цій ну ро бо ту з ти ми діть ми, які не 
ма ють мож ли вос ті ви хо ву ва ти ся у бі о ло гіч ній сім’ї та бать ки яких не на леж ним 
чи ном ви ко ну ють бать ків ські обов’яз ки.

Прі о ри тет ними сферами дер жав ної під трим ки ма ють ста ти шко ла (67%) та сфе -
ра доз віл ля ді тей (62%), ос кіль ки са ме че рез нав чан ня та ор га ні за цію зміс тов но го
доз віл ля ди ти ни мож на попе ре ди ти асо ці аль ну по ве дін ку, потрапляння під вплив 
асо ці аль них та кри мі наль них уг ру по вань. Спе ці а ліс ти вка зу ють на не об хід ність 
за лу чен ня за со бів ма со вої ін фор ма ції до про фі лак ти ки ди тя чої без при туль нос ті та
без дог ляд нос ті, фор му ван ня гро мад ської дум ки що до вжи ван ня за хо дів з по пе ред -
жен ня ви хо ду ди ти ни з бі о ло гіч ної сім’ї, не об хід ність дер жав ної під трим ки 
роз вит ку гро мад ських ор га ні за цій, що на да ють со ці аль ні пос лу ги без при туль ним та
без дог ляд ним ді тям (39%).

Екс пер там бу ло зап ро по но ва но виз на чи ти, які са ме за хо ди ма ють впро вад жу ва -
ти ся на рів ні дер жав но го впли ву, що, на їх ню дум ку, спри я ти ме ви рі шен ню проб ле -
ми без дог ляд нос ті та без при туль нос ті в на шій кра ї ні.

На дум ку прак ти ків, з ме тою про фі лак ти ки ма ють, у пер шу чер гу, бу ти зас то со -
ва ні та кі за хо ди:

– установлення юри дич ної від по ві даль нос ті бать ків за не ви ко нан ня бать ків -
ських обов’яз ків (84%) і не ли ше установлення, а й за без пе чен ня про це ду ри при тяг -
нен ня бать ків до від по ві даль нос ті;

– про фі лак ти ка жор сто кос ті і на сильс тва че рез кон троль за де монс тра ці єю 
те леп рог рам із сце на ми на сильс тва, сек су аль ної роз бе ще нос ті (80%);

– роз роб ка і ре а лі за ція ді є вих со ці аль них прог рам, спря мо ва них на ро бо ту з 
не ба ла го по луч ни ми сім’ями, на дан ня со ці аль но го за хис ту ді тям, які за ли ши ли ся без
пік лу ван ня бать ків та пот ре бу ють со ці аль ної під трим ки, роз ви ток сис те ми спе ці а лі -
зо ва них зак ла дів для без при туль них та без дог ляд них ді тей (75%);

– за без пе чен ня сі мей но го ви хо ван ня ді тей, які не ма ють мож ли вос ті по вер ну ти -
ся в бі о ло гіч ну сім’ю (72%);

– про ве ден ня під го тов ки спе ці а ліс тів від по від них служб, що опі ку ють ся без дог -
ляд ни ми і без при туль ни ми діть ми (70%).

По ряд із пе ре лі че ни ми за хо да ми, що, на дум ку біль шос ті екс пер тів, спри я ти муть
по пе ред жен ню без дог ляд нос ті та без при туль нос ті ді тей, необхідними є також роз ви -
ток ме ре жі зак ла дів со ці аль но го за хис ту ді тей (57%), збіль шен ня кіль кос ті рей дів
що до ви яв лен ня без дог ляд них і без при туль них ді тей (47%), ши ро ке вис віт лення
проб ле ми у за со бах ма со вої ін фор ма ції (44%), ство рен ня ме ре жі спе ці аль них зак ла -
дів зак ри то го ти пу (39%), бла го дій ниць ка ді яль ність з під трим ки ді тей ву ли ці
(36%), на дан ня сім’ям од но ра зо вої до по мо ги (ма те рі аль ної чи гро шо вої) (16%). 
Є пот ре ба в за без пе чен ні пра цев лаш ту ван ня бать ків з неб ла го по луч них сі мей, 
про ве ден ні прак тич ної ро бо ти із сім’ями, в яких є заг ро за ви хо ду ди ти ни, під го тов ці
спе ці а ліс тів більш вузь ко го про фі лю для ро бо ти з без при туль ни ми та без дог ляд ни -
ми діть ми.
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Спе ці а ліс та ми про ве де но роз по діл за хо дів, спря мо ва них на про фі лак ти ку ди тя -
чої без при туль нос ті та без дог ляд нос ті, від по від но до рів ня їх впро вад жен ня. 

Зок ре ма на дер жав но му рів ні ро бо та з про фі лак ти ки ди тя чої без при туль нос ті та
без дог ляд нос ті має здій сню ва ти ся за та ки ми нап ря ма ми: 

1) впро вад жен ня юри дич ної від по ві даль нос ті бать ків за не на леж не ви ко нан ня
бать ків ських обов’яз ків (28%);

2) роз роб ка і впро вад жен ня ді є вих дер жав них прог рам (17%);
3) зап ро вад жен ня кон тро лю за де монс тра ці єю те леп рог рам, що про па гу ють 

на сил ля та сек су аль ну роз бе ще ність (9%);
4) со ці аль на та ма те рі аль на до по мо га сім’ям, які пе ре бу ва ють у кри зо во му 

ста ні (7%).
На рів ні ре гі о наль них та міс це вих ор га нів ви ко нав чої вла ди ро бо та має бу ти спря -

мо ва на на ви рі шен ня та ких зав дань:
1) без по се ред ня ро бо та із сім’єю: кон троль за умо ва ми ви хо ван ня ді тей в асо ці -

аль них сім’ях, ро бо та з сім’ями, які пе ре бу ва ють у кри зо во му ста ні, на дан ня сім’ям
со ці аль ної та ма те рі аль ної до по мо ги (20%);

2) ефек тив не ви ко нан ня дер жав них прог рам (8%);
3) про ве ден ня рей дів що до ви яв лен ня без при туль них та без дог ляд них ді тей

(8%);
4) ство рен ня цен трів і зак ла дів з на дан ня со ці аль ної до по мо ги ді тям (6%);
5) ор га ні за ція сфе ри доз віл ля ді тей (6%).
На рів ні ді яль нос ті нав чаль них зак ла дів, шкіл, ма ють про во ди ти ся:
1) ви хо в на та про фі лак тич на ро бо та з уч ня ми та бать ка ми: про фі лак тич ні бе сі -

ди, все о буч бать ків, ви хов на ро бо та в шко лі, на дан ня до по мо ги сім’ям, тіс ний зв’язок
сім’ї та шко ли (29%);

2) ро бо та з неб ла го по луч ни ми сім’ями: про фі лак тич на ро бо та, кон троль за си -
ту а ці єю у неб ла го по луч них сім’ях, сво є час не ви яв лен ня не ла го по л уч чя, ро бо та 
пси хо ло га з сім’єю (19%);

3) ро бо та з діть ми із неб ла го по луч них ро дин: ви яв лен ня, під трим ка, кон троль,
при ді лен ня ува ги ді тям, сис те ма тич на ро бо та з бать ка ми  (13%);

4) ор га ні за ція доз віл ля ді тей, по зак лас на ро бо та (11%);
5) по си лен ня кон тро лю за нав чан ням ді тей (5%).
Ро бо та з сім’ями має у пер шу чер гу за без пе чу ва ти та кі за хо ди: 
1) на дан ня сім’ям, які пе ре бу ва ють у склад них жит тє вих обс та ви нах: юри дич -

ної, пси хо ло гіч ної, пе да го гіч ної до по мо ги, ро бо та пси хо ло га, кон суль ту ван ня, 
со ці аль ний суп ро від (23%);

2) со ці аль на та ма те рі аль на до по мо га сім’ям з діть ми (21%);
3) про ве ден ня про фі лак тич них бе сід з діть ми та бать ка ми (15%);
4) су во рий кон троль за си ту а ці єю в асо ці аль них сім’ях (8%);
5) впро вад жен ня юри дич ної від по ві даль нос ті бать ків за не ви ко нан ня бать ків -

ських обов’яз ків на леж ним чи ном (8%).
Зап ро вад жен ня ці льо вих за хо дів на різ них рів нях со ці аль но го жит тя дер жа ви

доз во лить зня ти гостроту проб ле ми без при туль нос ті та без дог ляд нос ті ук ра їн ських
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ді тей, за без пе чить по пе ред жен ня ви хо ду ди ти ни “на ву ли цю”. На дум ку екс пер тів, 
“і дер жа ва, і сус пільс тво по вин ні об’єд на ти свої зу сил ля у ви рі шен ні ці єї проб ле ми без
фор маль но го під хо ду”.
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