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У статті досліджуються та аналізуються психолого-педагогічні особливості розвитку та формування 
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Постановка проблеми. Державна політика 
стосовно дітей та молоді, що є сиротами або 

позбавленими батьківського піклування, повинна 
бути спрямована на створення умов для розвитку 
та соціального захисту, що сприятиме формуван-
ню їх як повноцінних громадян нашого суспільства.

Сьогодні державні закони гарантують пра-
ва сиріт на матеріальне забезпечення, освіту та 
професійну підготовку. 

Все це свідчить про те, що проблема соціаль-
ного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, не залишається поза 
увагою, але її вирішення потребує певних зусиль 
з боку науковців, державних та громадських 
установ і суспільства в цілому.

У літературі, що стосується проблеми вихован-
ня дітей поза природної сім’єю, розглядаються пи-
тання психолого-соціологічних аспектів виховання 
у дитячих державних опікунських закладах.

Ця проблема була предметом дослідження та-
ких науковців, як О. Антонова-Турченко, М. Ара-
лова, Я. Гошовський, Л. Волинець, Н. Дементьєва, 
І. Дубровіна, І. Залисіна, Т. Землянухіна, Н. Ко-
марова, В. Кондрашин, М. Лісіна, С. Мещерякова, 
В. Мухіна, Г. Прихожан, Г. Рузська, Н. Толстих, 
В. Яковенко та ін.

Метою статті є дослідження та аналіз психо-
лого-педагогічних особливостей розвитку і фор-
мування особистості дітей-сиріт і дітей, позбав-
лених батьківського піклування, що виховуються 
у дитячих закладах державної опіки, та вплив 
цих особливостей на процеси соціалізації та со-
ціальної адаптації.

Виклад основного матеріалу. Умови держав-
ного закладу опіки є деприваційними. Депри-
вація відгороджує дитину, що виховується у 
закритому державному закладі від соціокуль-
турних зв’язків з навколишнім середовищем, 
уповільнює та ускладнює процес формування її 
особистості, процес інтеграції у соціум.

І. Пеша [7] у своєму дослідженні розподіляє 
негативні фактори, які затримують психічний 
розвиток та соціальне становлення вихованця ін-
тернатного закладу, на такі групи: емоційні (або 
психотравмуючі) проблеми, соціальні проблеми, 
економіко-територіальні проблеми.

До емоційних вона відносить відсутність спіл-
кування з біологічною матір’ю, деформацію ро-
динних зв’язків, дефіцит любові, ласки та уваги; 
замкнутість кола спілкування, регламентацію 
проведення часу, жорстоке відношення з боку 
персоналу та дітей у колективі, несформоване 

«Я», підвищене почуття тривожності, відчуття 
ворожості соціуму, закомплексованість, відсут-
ність диференційного підходу до дітей з боку ви-
хователів, відсутність свободи вибору.

До соціальних, на її думку, належать: дефор-
мований соціальний особистий досвід, соціальна 
незахищеність після виходу із закладів опіки, від-
сутність матеріальної та моральної підтримки; ве-
лика опікуваність з боку вихователів, відсутність 
соціальних навичок власного життя, відсутність 
навичок вирішення власних проблем з офіційними 
структурами, неспроможність протидіяти нега-
тивному сторонньому впливу, погана спадковість 
(наркоманія, алкоголізм, психічні захворювання 
батьків)що негативно впливає на стан здоров’я.

Економіко-територіальні проблеми полягають 
в економічній депривації – діти не мають власних 
заощаджень, відсутності досвіду розпоряджа-
тися грошима; відсутності особистого простору 
(власної кімнати, місця, де можна усамітнитися); 
постійному перебуванні у вузькому комунікацій-
ному просторі; відсутності власних речей (крім 
одягу і предметів особистої гігієни).

Вплив великої кількості деприваційних та 
психотравмуючих факторів викликає захис-
ну реакцію. На думку С.Бадори, це виникнення 
механізмів захисту у вигляді таких форм емо-
ційного реагування, як фантазування, вживання 
наркотиків, пияцтво, внутрішня ізоляція, різні 
форми агресії. Хибність таких механізмів поля-
гає у тому, що вони ніяк не змінюють саму си-
туацію, а є лише прикладами охоронної або при-
стосувальної поведінки [2].

На жаль, у суспільстві сформовано певне 
ставлення до дитини-сироти. По-перше, понят-
тя «дитина-сирота» викликає негативну реакцію, 
як на когось безпорадного, бідного, небезпечного, 
голодного. Тобто, сиротою треба опікуватися, але 
бажано на відстані, у закритому закладі.

Формуванню такої позиції суспільства сприя-
ють і засоби масової інформації, які дуже часто 
зображують вихованців інтернатних закладів у 
вигляді «бідних сиріт», намагаючись викликати 
почуття милосердя у потенційних спонсорів. Це 
поглиблює погляд суспільства на цих дітей як на 
неповноцінних членів суспільства.

Сукупність цих умов та факторів сприяє фор-
муванню особливих рис характеру, пояснює осо-
бливості психічного розвитку вихованців інтер-
натних закладів. 

У дитини, яка виховується у державному опі-
кунському закладі, розвиток всіх аспектів «Я» 
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(уявлення про себе, самооцінка, ставлення до 
себе та ін.) суттєво відрізняються від розвитку їх 
у дитини, що виховується у сім’ї.

Дослідження вітчизняних і зарубіжних педа-
гогів і психологів дозволяють стверджувати, що у 
деприваційних умовах інтернатного закладу роз-
виток образу «Я» уповільнюється та деформу-
ється. Це стосується й такого важливого аспекту, 
як формування статєворольових особливостей 
та психосексуальної ідентичності, оскільки саме 
сім’я виступає як модель, де діти одержують 
зразки чоловічої та жіночої поведінки, зразки сі-
мейних відносин [4].

Вихованців інтернатних закладів характери-
зує, з одного боку, орієнтація на створення сім’ї 
як найважливішої життєвої цінності, з іншого – 
несформованість системи уявлень щодо шляхів 
становлення шлюбно-сімейних взаємин, неготов-
ність до постановки реальних життєвих цілей, 
освітніх і професійних планів та недостатнє усві-
домлення власних можливостей та особистісних 
ресурсів для виконання сімейних ролей.

 Дослідження свідчать, що уявлення вихован-
ців шкіл-інтернатів про ідеал чоловіка та жінки 
є специфічними. Для них характерна ідеалізація 
відносин у сім’ї та образу сім’янина. Позитивна 
модель неконкретна та розпливчаста [6].

У дітей з інтернатних закладів обмежені мож-
ливості для адекватної статевої ідентифікації. Це 
негативно впливає на структуру еталонів муж-
ність – жіночність. 

Деформовані статєворольові уявлення є одні-
єю з причин недостатньої підготовленості вихо-
ванців до сімейного життя. 

Діти, що виховуються в інтернатному серед-
овищі у своїй більшості не мають позитивного 
зразку у відносинах «батьки – батьки» та «бать-
ки – діти». А існуюча система виховання не за-
вжди в змозі їм допомогти.

Вихованці інтернатних закладів, маючи труд-
нощі з ідентифікацією з батьками, шукають 
зразки серед працівників закладу. Але така 
ідентифікація є поверховою. Справжня ідентифі-
кація може відбуватися тільки за умови наявнос-
ті глибоких зв’язків та прийняття від іншої особи 
її системи цінностей.

Як свідчать дослідження, випускники інтер-
натних закладів переживають великі труднощі 
у створенні власних сімей. Відсутність звички 
до сімейного укладу призводить до конфліктів з 
батьками чоловіка або дружини, а також до кри-
зи в особистих сімейних стосунках. 

Щодо бачення майбутнього, то відсутність 
прикладів не дає вихованцям змоги бачити себе 
в ролі дорослого, вони часто ідентифікують себе 
як дитину, підпорядковану дорослим. Система їх 
виховання не сприяє тому, щоб діти думали про 
себе як про вільних, відповідальних людей, які 
будують своє життя за власними планами [2].

Самооцінка вихованців шкіл-інтернатів теж 
відрізняється від самооцінки учнів масових шкіл. 
Дослідження свідчать, що самооцінка вихованців 
шкіл-інтернатів є зниженою. У вихованців дитячих 
будинків та шкіл-інтернатів також відсутня вікова 
динаміка формування адекватної самооцінки [8].

Специфічні умови виховання в інтернатному 
закладі впливають також і на розвиток потреб в 
емоційних контактах. З розповідей вихователів 

та спостережень за вихованцями можна зробити 
висновок стосовно емоційної нерозвиненості дітей 
та підлітків. Відірваність від радощів та горя, що 
супроводжує життя кожної сім’ї, сприяє виник-
ненню байдужого ставлення до оточуючого світу.

Інтереси та захоплення у вихованців дитя-
чих закладів державної опіки більш звужені 
та одноманітні, що пов’язано з обмеженістю їх 
життєдіяльності.

Особливістю життєвої стратегії депривовано-
го юнацтва є схильність до екстернальних очіку-
вань у більшості сфер життєдіяльності, слабка 
здатність до самоствердження в соціумі соціаль-
но схвалюваними способами і як наслідок орієн-
тація на пасивно-очікувальну позицію.

Вихованці не вважають за важливе розви-
ток емоційно-вольової сфери особистості, що 
пов’язано з постійною регламентованістю та 
контролем у закладі даного типу. Вони не стоять 
перед вибором в організації свого вільного часу 
та свого життя взагалі. Надмірна регламентація 
гальмує індивідуальний розвиток вихованців, пе-
решкоджає їхній самореалізації.

Виховання в умовах депривації призводить та-
кож до значних зрушень у сприйманні часу. У та-
ких дітей здебільшого відсутні уявлення та на-
міри відносно минулого і майбутнього. Можливо, 
що саме відсутність уявлень про своє минуле пе-
решкоджає становленню перспектив майбутнього.

Й. Лангмейер і З. Матейчек, характеризую-
чи дитину, яка не знала сім’ї, роблять висновок, 
що незрозумілість в особистому минулому та у 
причинах особистого «соціального» осиротіння є 
фактором, перешкоджаючим створенню особис-
тої ідентичності [5].

Наміри та бажання вихованців шкіл-
інтернатів, на відміну від їх однолітків з масових 
шкіл, у меншій мірі пов’язані з майбутнім, осо-
бливо віддаленим.

Це пояснюється умовами, у яких відбувається 
їх зростання та професійне самовизначення.

Існуюча система соціального виховання зву-
жує можливості вихованців інтернатних закла-
дів у виборі професії. Дуже часто від самого ви-
хованця мало що залежить. Оскільки професійне 
самовизначення є дуже важливою складовою 
особистісного самовизначення, то ймовірно, що 
це негативно впливає на весь процес формуван-
ня особистості вихованця інтернатного закладу. 

Проведені дослідження свідчать про деформа-
цію процесу спілкування вихованців інтернатних 
закладів. Їхні потреби в увазі до себе не задоволь-
няються, спілкування з дорослими в основному 
окреслено професійними обов’язками останніх.

У спілкуванні з дорослими вихованці, як пра-
вило, знаходяться на позиції споживача. Вну-
трішня ієрархія мотиваційних структур спілку-
вання з віком практично не змінюється [1].

У спілкуванні з дорослими та однолітками пе-
реважає мотив отримання допомоги. Це свідчить 
про залежність вихованців інтернатних закладів 
від дорослих та певною мірою й від однолітків. 

Превалююче функціонально-рольове спіл-
кування вихованців з дорослими та іншими ви-
хованцями призводить до зниження значущості 
інтимно-особистісного спілкування, відсутнності 
диференціації функціонально-рольового та ін-
тимно-особистісного спілкування.
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Спосіб життя та система виховання сприяють 
формуванню специфічних особливостей спілку-
вання вихованців інтернатних закладів з дорос-
лими та однолітками.

Дитина, що виховується в умовах закладу 
державної опіки, як правило, не засвоює нави-
чки продуктивного спілкування, що призводить 
до формування у неї негативної позиції по від-
ношенню до інших.

Феномен «Ми» відрізняється від почуття єд-
ності, яке виникає у родині та відображає причет-
ність до своєї сім’ї, формує відчуття захищенос-
ті. Інтернатське «ми» – специфічне психологічне 
утворення.

 Поділ світу на «своїх» та «чужих» веде до 
агресивності по відношенню до чужих, готовності 
до використання їх у своїх цілях. Але й серед 
«своїх» діти також відокремлені, спроможні на 
жорстокі вчинки. Однією з причин є іскаженость 
потреби у любові та визнанні, емоційно неста-
більне положення дитини [6]. 

Наявність у переважній більшості вихован-
ців особистого негативного соціального досвіду 
та специфічні умови проживання і виховання в 
інтернатному закладі призводять до формуван-
ня у них негативних нахилів та звичок. Тривале 
перебування у стані сироти накладає свій відби-
ток на дитячу психіку, з’являються недовіра до 
оточуючих та замкненість, що ускладнює процес 
соціалізації та інтеграції у суспільство [8].

Серед рис, притаманних дитині-сироті, є за-
ляканість, готовність або байдужість до побоїв, 
жорстокість до слабших за себе, яка часто ви-
являється у ставленні до тварин.

Дитячі хитрощі та крадіжки – це явища, які 
є характерними для дитячого середовища інтер-
натного закладу. Брехливість, уміння імітува-
ти свою непричетність до якихось порушень, їх 
спланованість – це породження умов, в яких діти 
виховуються, вияв пристосувальної поведінки.

Схильність до крадіжок у дітей-сиріт часто є 
проявом інстинкту самозбереження, в основі яко-
го лежить бажання запастися про всяк випадок 
речами, продуктами, іграшками, щоб відчувати 
себе більш комфортно та зручно. Якщо ці нахили 
не коригуються, то вони переходять у звички та 
патологічні потреби. 

Дармоїдство та споживацькі нахили є наслід-
ком системи утримання дітей-сиріт у державних 
закладах опіки. Постійне очікування матеріальної 
допомоги та відірваність від реальних соціально-
економічних відносин, специфіка спонсорської 
допомоги та благодійність, яка у нас спрямована 
на отримання подарунків, призводить до форму-
вання особистості, яка звикла до керованої пове-
дінки та існування за чийсь рахунок [9].

Таким чином, вихованці в юнацькому віці від-
чувають труднощі у формуванні системи цінніс-
них орієнтацій, професійному та особистісному 
самовизначенні, встановленні емоційних зв’язків 
з іншими людьми; оволодінні суспільною, побуто-
вою та дозвіллєвою діяльністю.

Психолого-педагогічні особливості розвитку 
особистості вихованців дитячих закладів дер-
жавної опіки впливають на процеси соціалізації 
та соціальної адаптації. У цих процесах дитина-
сирота виступає одночасно як об’єкт та суб’єкт 
соціальних відносин.

Як на об’єкт на сироту спрямований вплив со-
ціальних інституцій, соціальних груп, які форму-
ють його як особистість. У якості суб’єкта впливу 
він повинен бути активним учасником суспіль-
них відносин, виступати як особистість самоут-
ворююча, самоорганізована. Діючи самостійно, 
вихованець повинен розвивати навички та вмін-
ня, що дозволять йому засвоїти соціальний до-
свід та пристосуватися до своїх життєвих ролей. 

Досліджуючи проблему соціальної адаптації 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсько-
го піклування, В. Яковенко [9] вважає, що дуже 
важливою складовою у процесі соціальної адап-
тації вихованців є наявність спільної «платфор-
ми» взаємодії – активного руху назустріч один 
одному у системі «вихователь – дитина».

Важливу роль у процесі соціальної адаптації 
вихованців дитячих закладів державної опіки ві-
діграє суспільно корисна праця. Оскільки розви-
ток діяльності вихованців повинен здійснюватися 
в органічній єдності двох аспектів діяльності – 
предметної та діяльності з розвитку взаємовідно-
син з людьми, що забезпечує успішну соціальну 
адаптацію, то залучення вихованців до спеціаль-
но організованої різноманітної діяльності, у про-
цесі виконання якої утворюються багатопланові 
стосунки, сприяє закріпленню навичок громад-
ської поведінки, формує потребу діяти у відпо-
відності з моральними нормами та зразками. 

Важливе значення у соціальній адаптації вихо-
ванців інтернатних закладів має учнівське само-
врядування. Саме сьогодні учнівське самовряду-
вання за умови його правильної організації може 
надати вихованцям можливість опанувати певні 
соціальні ролі та моделі соціальної поведінки.

Вочевидь, що саме діти-сироти повинні засво-
ювати більший обсяг змісту соціальної адапта-
ції, щоб бути готовими до самостійного життя: 
не розраховуючи на підтримку батьків, вони по-
винні вміти використовувати внутрішні ресурси, 
творчо реалізовувати життєві плани.

Висновки. Сучасна система державного утриман-
ня дітей-сиріт та дітей. позбавлених батьківського пі-
клування, не відповідає вимогам сьогодення.

Труднощі в соцііалізації та соціальній адап-
тації вихованців закладів державної опіки обу-
мовлені двома важливими факторами: з одного 
боку, тривалою відсутністю одного з важливих 
інститутів соціалізації – сім’ї, з іншого – психо-
лого-педагогічними особливостями розвитку осо-
бистості вихованця в умовах дитячого закладу 
державної опіки.

Процес соціалізації та соціальної адаптації 
випускників виховних закладів державної опі-
ки для дітей-сиріт та дітей, які позбавлені бать-
ківської опіки, передбачає вирішення сукупнос-
ті завдань у сфері самосвідомості (особистісне і 
професійне самовизначення, формування образа 
своєї статевої ролі та образа партнера, форму-
вання життєвої компетентності та соціально від-
повідальної поведінки, побудова системи ціннос-
тей як орієнтирів особистої поведінки), в сфері 
спілкування (встановлення нових відносин з од-
нолітками, у тому числі протилежної статі, фор-
мування незалежності від дорослих, здатність 
встановлювати відносини незалежності та вза-
ємозалежності), в сфері діяльності (розширення 
сфери самостійності та компетентності).
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  
ЛИЧНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ ОПЕКИ

Аннотация
В статье рассматриваются и анализируются психолого-педагогические аспекты развития и формиро-
вания личности воспитанников детских учреждений государственной формы опеки, а также их влия-
ние на процессы социализации и социальной адаптации воспитанников.
Ключевые слова: дети-сироты, социализация, социальная адаптация, школа-интернат.
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PSYCHO-PEDAGOGICAL PECULIARITIES OF THE DEVELOPMENT  
OF PUPILS’ PERSONALITY AT STATE CARE INSTITUTIONS

Summary
Psychological and pedagogical features of development and formation of pupils’ personality at institutions of 
state care and their impact on the processes of socialization and social adaptation of pupils are investigated 
and analyzed in the article. 
Keywords: orphans, deprivation, socialization, social adaptation, education, boarding schools. 




