
«Young Scientist» • № 10.1 (74.1) • October, 2019 9

© Курінна С.М., Давидова Д.О., 2019

УДК 37.014.3:37.018.32-058.862
Курінна С.М., Давидова Д.О.

Державний вищий навчальний заклад
«Донбаський державний педагогічний університет»

ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДИТЯЧИХ БУДИНКІВ  
ДЛЯ ДІТЕЙ-СИРІТ В УКРАЇНІ

Анотація. Досліджено теоретичні та практичні аспекти реформування системи дитячих будинків для 
дітей-сиріт в Україні. Зосереджено увагу на створенні регіональних програм соціального захисту дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактики бездоглядності та безпритульності 
серед неповнолітніх. Зроблено акцент на управлінській діяльності, яка забезпечує узгодженість дій на 
стратегічному і операційно-організаційному рівнях суспільного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування. Обґрунтовано центральний механізм забезпечення такої узгодженості, 
який стратегічно спрямований на задоволенні індивідуальних потреб дитини, відомий у міжнародній 
практиці під терміном «Гейткипинг» («Контроль на вході»).
Ключові слова: діти-сироти, дитячий будинок, Програма соціального захисту, управлінська діяльність, 
«Гейткипинг».
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PECULIARITIES OF REFORMING THE SYSTEM ORPHANAGE  
FOR ORPHAN CHILDREN IN UKRAINE

Summary. This article explores the theoretical and practical aspects of reforming the system orphanage for 
orphan children in Ukraine. The focus is on the creation of regional programs for social protection of orphan 
children and children deprived of parental care, prevention of neglect and homelessness among minors. Made 
emphasis on management activities, providing strategic coherence and operational and organizational levels of 
social care for orphan children and children deprived of parental care. Grounded central mechanism to ensure 
such consistency that is strategically focused on meeting the individual needs of the child, known in international 
practice, the term “Gatekeeping” (“inlet control”). The special conditions that most orphanages establish for 
the life of the pupils are revealed – conditions that are close to family living, small (up to 8–10 people) living 
compact (family groups) in separate rooms (apartments); education in different age groups, cohabitation of 
siblings, availability of places for solitude, variability of regime and activities. The defined strategy of reforming 
the sphere of social protection of childhood, which is connected, first of all, with the development of models of 
orphanage prevention, which include rehabilitation of biological families of social orphans, organization of 
work on the deinstitutionalization of upbringing by arranging orphans in substitute families and phasing-out 
institutions. However, despite the emergence of family forms of socialization of orphan children, there will 
always be children who do not need anyone, and accordingly, such a model of socialization as an orphanage for 
orphan children will be in demand.
Keywords: orphan children, orphanage, Social protection program, management, “Gatekeeping”.

Постановка проблеми. Відповід-
но до Закону України «Прo oсвiту» 

(2017 р.), Закoну України «Прo сoцiальнi 
пoслуги» (2019 р.), Закoну України «Прo сприян-
ня сoцiальнoму станoвленню та рoзвитку мoлoдi 
в Українi» (2019 р.); Указу Президента України  
«Прo першoчергoвi захoди щoдo захисту прав 
дiтей-сиріт, дітей позбавлених батьківського пі-
клування та осіб із їх числа» (2018 р.), Закoну Укра-
їни «Прo забезпечення oрганiзацiйнo-правoвих 
умoв сoцiальнoгo захисту дiтей-сирiт i дiтей, 
пoзбавлених батькiвськoгo пiклування» (2016 р.), 
Державної цiльoвої прoграми рефoрмування 
системи закладiв для дiтей-сирiт та дiтей, 
пoзбавлених батькiвськoгo пiклування (2007 р.), 
Загальнoдержавної прoграми «Нацioнальний 
план дiй щoдo реалiзацiї Кoнвенцiї OOН прo 
права дитини на перioд дo 2021 рoку», в усіх ре-
гіонах нашої держави розпочалась організована 
робота з питань соціального захисту дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
профілактики бездоглядності та безпритульнос-
ті серед неповнолітніх. На підставі зазначеної 
програми кожна область прийняла власну регі-
ональну цільову Програму соціального захисту 

і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування.

Головним критерієм оцінки цих програм 
є їх відповідність Державній цільовій соціальній 
програмі реформування системи закладів для  
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. Означена Програма є довгостроко-
вою (до 2021 року) і визначає стратегію Україн-
ської держави, спрямовану на створення умов 
для реалізації державних гарантій і конститу-
ційних прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Позитивний досвід у реалізації таких Про-
грам і її окремих елементів вже є у наших сусідів 
з Ближнього Зарубіжжя (Білорусія, Казахстан, 
Азербайджан). Такий досвід розпочинає форму-
ватися і в Україні.

Українські науковці занепокоєні проблема-
ми, які виникають у процесі реалізації програм 
на місцях. На думку вчених (Г. Бевз, Р. Вайнола, 
А. Капська, Г. Лактіонова, І. Трубавіна, Л. Ште-
фан, М. Фірсов, Т. Яркіна) проблеми вирішу-
ються дуже повільно і з великими труднощами. 
І це не тільки з-за дефіциту фінансування чи 
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будь-якої матеріальної складової. Відсутність 
постійного зв’язку науковців і практиків у вирі-
шенні багатьох питань гальмує рух зазначених 
програм.

Мета статті. Головної метою цієї роботи 
є аналіз регіональних програм соціального за-
хисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьків-
ської опіки, визначення її особливостей та шля-
хів реалізації.

Виклад основного матеріалу. В сучасній 
соціально-педагогічній науці достатньо вива-
жено вивчаються питання соціального захисту 
дiтей-сирiт i дiтей, пoзбавлених батькiвськoгo 
пiклування, які виховуються в інтернатних закла-
дах: сoцiальної дiагнoстики прoцесу вихoвання 
в iнтернатних закладах (O. Балакiрева, 
O. Кoваленкo, В. Пігіда); експертної oцiнки систе-
ми утримання та вихoвання дiтей, пoзбавлених 
батькiвськoгo пiклування (O. Антoнoва-
Турченкo, Л. Вoлинець, Н. Кoмарoва, Л. Мель-
ничук); кoмплексної oцiнки пoтреб дитини 
в iнтернатнoму закладi (O. Безпалькo, I. Звєрєва, 
O. Карагoдiна); аналiзу сoцiалiзацiї дiтей-сирiт 
та дітей, пoзбавлених батькiвськoгo піклування, 
в альтернативних фoрмах oпiки й пiклування 
та в притулках для непoвнoлiтнiх (Л. Кальченкo, 
Т. Лоза, Н. Павлик, I. Пєша); технологізації соці-
ально-педагогічної роботи з різними категоріями 
дітей-сиріт (О. Василенко, Л. Ваховський, О. Ка-
раман, М. Кратінов, В. Кратінова, О. Песоцька, 
С. Харченко, О Черних та ін.).

На підставі багаточисельних наукових дослі-
джень та нормативно-правових документів, які 
в останні роки вийшли в Україні, були створені 
регіональні програми соціального захисту та під-
тримки дітей-сиріт та дітей позбавлених батьків-
ського піклування.

Такі програми передбачали:
• здійснення реформування системи закла-

дів в інтересах кожної дитини;
• прийом рішень стосовно влаштування кож-

ної дитини в сім’ю громадян для усиновлення, 
під опіку та піклування, в прийомну сім’ю, дитя-
чий будинок сімейного типу (далі – сім’я грома-
дян) та до закладів на основі комплексної оцінки 
її потреб;

• забезпечення пріоритетності влаштування 
дитини в сім’ю громадян;

• влаштування дитини перших років життя до 
закладу, якщо з певних причин немає можливості 
влаштувати її на виховання в сім’ю громадян;

• здійснення переміщення дітей із закладу 
в заклад лише в тому разі, коли не існує можли-
востей для поліпшення їх стану в інший спосіб;

• забезпечення дотримання принципу ро-
динного походження при влаштуванні дітей 
в сім’ї громадян і до закладів.

Реформування системи закладів інтернатного 
типу має постійний характер:

– вивчення і поширення відповідного між-
народного досвіду, удосконалення діяльності 
закладів, запровадження влаштування дітей 
в сім’ї громадян (перший етап);

– створення нормативно-правової бази, регу-
лювання діяльності закладів, пошук додаткових 
джерел для фінансування заходів, визначених 
Програмою, в тому числі за участю міжнародних 
організацій (другий етап);

– утворення закладів нового типу, переве-
дення до них дітей, перепідготовка педагогічних 
та соціальних працівників (третій етап);

– перепрофілювання закладів та оптималь-
не їх використання (четвертий етап).

Одним з провідних видів діяльності в цьому 
процесі є управлінська діяльність, яка забезпе-
чує узгодженість дій на стратегічному і опера-
ційно-організаційному рівнях суспільного вла-
штування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування.

У міжнародній практиці центральним ме-
ханізмом забезпечення такої узгодженості, яка 
спрямована стратегічно на задоволенні індиві-
дуальних потреб дитини, пов’язаний з механіз-
мом, який відомий під терміном «Гейткипинг» 
(«Контроль на вході») [1]. У такому аспекті 
«контроль на виході» є механізмом, який гаран-
тує, що розлучення дитини з сім’єю використо-
вується як крайня міра. Означений механізм – 
процес оцінки потреб соціального стану дитини 
і планування, який передує переміщенню дити-
ни в інтернатний заклад і допомагає подальшо-
му прогресу дитини – повернення в рідну сім’ю 
або замісне сімейне оточення, чи перехід до дея-
ких форм самостійного життя. «Контроль на вхо-
ді» не тільки описує чіткі механізми контролю на 
момент вступу дитини під опіку держави і спря-
мування дитини в заклад, що пропонує послуги, 
яких потребує дана дитина, але є підставою для 
прогнозування потреб і планування наданих по-
слуг. Дані, які збираються за допомогою механіз-
му контролю на вході, допомагають забезпечити 
реагування соціальних служб на зміни потреб 
дітей та їх сімей.
Головні	елементи	гейткипингу:
– набір послуг за місцем проживання;
– орган, який відповідає за координацію 

оцінки ситуації дитини;
– прийняття рішень ґрунтується на оцінці 

і перегляді потреб дітей і обставин сім’ї;
– інформаційні системи, що дозволяють 

проводити моніторинг і перегляд рішень та їх 
наслідків, отримати зворотній зв’язок про спо-
соби функціонування системи (Билсон Харвин, 
ЮНИСЕФ, 2003).

Механізм гейткипингу передбачає комплек-
сне використання всіх його основних елементів.

Всі суб’єкти «контролю на вході» мають чітко 
сформульовані ролі та обов’язки, з тим, що єди-
ний орган з прийняття рішень має своєчасно 
отримати необхідну інформацію про конкретну 
дитину, яка потребує допомоги. Рекомендуєть-
ся, щоб всі справи подавалися до єдиного орга-
ну або структурі, які перед прийняттям рішення 
про необхідні заходи «втручання» (допомоги), 
мали можливість передати компетентним служ-
бам справу конкретної дитини для проведення 
всебічної оцінки ситуації. Єдиний орган – між-
дисциплінарний орган з прийняття рішень, що 
здійснює системний контроль над вступом ді-
тей у систему офіційної опіки та виходом з неї, 
а також контроль над наданням дітям послуг 
профілактичного чи реабілітаційного характе-
ру. Регіональні органи влади використовують 
механізм «контролю на вході», для забезпечення 
дотримання прав дитини, щоб націлити ресурси 
на проблеми тих, хто більш за все цього потребує, 
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вирішувати стратегічні політичні задачі таким 
чином, наприклад, спрямовуючи дітей у служ-
би підтримки сімей або в замісні сім’ї та тільки 
в крайньому випадку спрямовувати їх до дер-
жавного закладу інтернатного типу.

Визначення найкращих інтересів дитини 
в процесі гейткипінгу починається з самого по-
чатку роботи з ним і її сім’єю, а продовжується 
в ході індивідуального супроводу дитини («робо-
та з конкретним випадком»).

Протягом всього процесу в роботі з випадком 
кожної дитини спеціально призначений про-
відний фахівець має стати єдиною контактною 
людиною для сім’ї/дитини, щоб тим самим за-
безпечити послідовність оцінки та планування 
і сприяти процесу міжвідомчого співробітництва.

Індивідуальний супровід забезпечує визна-
чення найкращих інтересів дитини на початку 
роботи з нею і її сім’єю. Найкращі інтереси дити-
ни внаслідок прийняття будь-яких рішень, що 
стосується дитини, продовжують грати головну, 
визначальну роль. Крім цього, індивідуальний 
супровід сприяє підвищенню ефективності від-
слідковування результатів роботи з дитиною 
та допомагає в проведенні ситуаційного аналізу 
і постійного моніторингу з урахуванням існую-
чої інформації. Індивідуальний супровід сам по 
собі не є послугою, але всі служби мають працю-
вати, використовуючи методику індивідуально-
го супроводу.

У нашому експериментальному дослідженні 
надано більш детальну та конкретну характе-
ристику здійснення гейткипингу.

Управлінська діяльність є важливою складо-
вою в процесі влаштування дітей-сиріт, яка роз-
поділяється на основну і допоміжну.

Погодженість основної та допоміжної діяль-
ності в процесі управління забезпечується ефек-
тивним розподілом і перерозподілом усіх видів 
ресурсів (людських, матеріальних і фінансових).

За такої мети в кожному регіоні проводиться 
планування розвитку людських (професіональ-
них/кадрових) ресурсів і здійснення на практиці 
заходів у навчанні, перенавчанні та підвищенні 
кваліфікації співробітників різних служб. Також 
розробляються плани з перерозподілу співробіт-
ників задля роботи у заново створених службах, 
щоб задіяти людські ресурси, які є у кожному ре-
гіоні. Наприклад, міжнародний досвід свідчить 
про те, що у багатьох випадках співробітники 
інтернатних закладів починають успішно пра-
цювати в якості прийомних батьків і соціальних 
працівників, які надають профілактичні послуги 
і послуги з улаштування дітей в замісні сім’ї. До-
свід розвитку патронату в багатьох регіонах по-
казав, що персонал із дитячих будинків успішно 
займається роботою з підготовки та супроводу 
прийомних батьків (патронатних батьків і пі-
клувальників), з підготовки та супроводу дітей. 
Також існує успішний досвід з перерозподілу 
функцій персоналу дитячого будинку в бік влас-
ної родини.

При плануванні розвитку матеріально-фінан-
сових ресурсів регіонам рекомендується викорис-
товувати такі моделі фінансового планування, 
котрі орієнтовані на результат та підсумок робо-
ти в інтересах дітей, а не фінансування власне 
служб, що на сьогодні є переважною практикою. 

Задля цього у розробці регіональних планів чіт-
ко визначаються очікувані результати, котрі пла-
нується досягти за кожним напрямом вкладених 
засобів. Безпосередньо результати слугують спо-
собом вимірювання зробленої роботи на шляху до-
сягнення поставленої мети, або можуть бути сфор-
мульовані у вигляді цілей, яких потрібно досягти 
у процесі реалізації плану на практиці.

Кожен регіон визначає власні очікувані ре-
зультати. Прикладом можуть слугувати прове-
дення круглих столів у кожній області, з метою 
аналізу перебігу процесу реформування системи 
інтернатних закладів.

Мова йде про те, що в Україні наближується 
процес масового виникнення нових інститутів 
соціалізації на підставі сирітських закладів (сі-
мейно-виховні групи, патронатні сім’ї, будинки 
сімейного типу та ін.), відбуваються якісні змі-
ни в особистісних характеристиках континген-
ту соціальних сиріт, (зменшується, наприклад, 
кількість дітей – хронічних алкоголіків, хворих 
спадковими захворюваннями, але збільшується 
кількість соціально-депривованих дітей). Біль-
шість сирітських закладів створюють особливі 
умови для життєдіяльності вихованців – умови, 
які наближені до сімейних, проживання невели-
кими (до 8–10 людей) компактними (сімейними 
групами) в окремих приміщеннях (квартирах); 
виховання в різновікових групах, спільне прожи-
вання братів і сестер, наявність місць для само-
тності, варіативність режиму та заходів. Отже, за 
нашого часу в контексті загальних змін визначи-
лась стратегія реформування сфери соціального 
захисту дитинства, яка пов’язана, насамперед, 
з будуванням моделей профілактики сирітства, 
що включають реабілітацію біологічних сімей 
соціальних сиріт, організацію роботи з деінсти-
туалізації виховання шляхом улаштування си-
ріт у замісні сім’ї й поступове згортання системи 
державних інтернатних закладів (А. Васильєв) 
(2007). Разом з тим, незважаючи на появу сімей-
них форм соціалізації дітей-завжди будуть зали-
шатися діти, які нікому не потрібні, і відповідно 
така модель соціалізації як заклад інтернатного 
типу для дітей-сиріт буде затребуваною [2].

Ефективність зазначеного процесу залежить 
від компетентності фахівців, які працюють в ди-
тячих будинках.

За аналогією Ради Європи можливо виділи-
ти шість груп ключових компетенцій, які ви-
значають «професійний портрет» соціального 
педагога дитячого будинку: політичні; соціаль-
ні, міжкультурні; персональні; комунікативні; 
соціально-інформаційні. Означені компетенції 
в сукупності визначають образ сучасного соці-
ального педагога, а також стандарт його профе-
сійної та соціальної поведінки: здатність брати 
на себе відповідальність, спільно приймати рі-
шення та приймати участь в їхній реалізації, то-
лерантність до дітей групи ризику, в тому числі 
дітей-сиріт, прояв сполучення власних інтересів 
з дитячими потребами, участь у процесі транс-
формації інституту дитячого будинку. Компетен-
ції характеризують уміння створювати позитивні 
взаємини між фахівцями в процесі інтеграції їх-
ніх спільних зусиль, порозуміння та повагу один 
одного; володіння технологіями усного та пись-
мового спілкування, в тому числі комп’ютерного, 
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спілкування через Інтернет; володіння інформа-
ційними технологіями та критичного ставлення 
до соціальної інформації, а також готовність до 
певного професійного рівня; потреба в актуаліза-
ції та реалізації власного потенціалу, здатність 
до саморозвитку.

Компетентнісний підхід дозволяє соціальному 
педагогу концентрувати зусилля соціуму на ви-
рішенні проблем сиріт у межах означених ком-
петенцій на підставі сучасної теорії управління 
засобами, насамперед, розробки комплексних ці-
льових програм захисту сім’ї і дитинства (І. Зим-
ня) (2005). У зв’язку з цим значно збільшується 
роль управлінської культури соціального педаго-
га дитячого будинку в його діяльності як інтегра-
тора різних суспільних впливів на соціалізацію 
дітей-сиріт [3].
Управлінську	 культуру	 соціального	 педаго-

га в предметному вимірі соціально-освітньо-ви-
ховної системи захисту сім’ї та дитинства можна 
визначити як вбудований в управлінський про-
цес, усвідомлено конструйований і спрямований 
інструмент соціально-педагогічного врегулюван-
ня соціальних відносин суб’єктів управління, 
які поєднують інтереси учасників спільної ді-
яльності, їхню організацію та самоорганізацію, 
формальні й неформальні норми, досягнення 
продуктивної мети та стійкості соціально-педаго-
гічних зв’язків. На її підставі ґрунтується здат-
ність соціального педагога синтезувати власні 
й усвідомлено генерувати інноваційні технології 
соціально-педагогічних дій з метою отримання 
оптимального соціально-педагогічного результа-
ту за рахунок виявлення та використання при-
хованих резервів інституту дитячих будинків 
у взаємозв’язку та взаємодії з іншими соціаль-
ними системами (Т. Маловидченко) (2011). На 
підставі порозуміння управлінської культури 
особистості соціального педагога, ґрунтується 
акмеологічне розуміння категорії особистості як 
суб’єкта життя. Воно означає не тільки те, на-
скільки технологічно соціальний педагог органі-
зує власну професійну діяльність, але й те, як, 
на якому рівні, на якому ступеню повноти й гли-
бини власної «включеності» він знаходиться [4].

Спираючись на акмеологічний підхід, можна 
виділити такі найбільш значущі базові харак-
теристики соціальних педагогів інституту за-
хисту дитинства і сім’ї: здатність забезпечувати 
доцільне посередництво між особистістю, сім’єю, 
дитячим будинком, з одного боку, і суспільством, 
різними державними та громадськими структу-
рами – з іншого; здатність здійснювати внесок 
у розробку соціальної політики у сфері захисту 
сім’ї та дитинства, в розвиток дитячого будинку 
на шляху його трансформації від будинку інтер-
натного типу до будинку сімейного типу; здат-
ність до розробки та здійснення інноваційних 
технологій, методик і практик (соціально-педа-
гогічних конструктів концепцій, проектів, про-
грам і т. ін.), надання послуг з метою досягнення 
оптимальних результатів у діяльності дитячих 

будинків різних типів в єдності з діяльністю 
різних соціальних інститутів державного. регіо-
нального та місцевого рівнів; здатність забезпе-
чувати активну суб’єктну позицію дитини в про-
цесі вирішення її власних проблем, виконуючи 
своєрідну роль «третьої людини», єднальної лан-
ки між особистістю дитини та мікросередовищем: 
знанням мети, принципів, змісту, методів, форм 
соціально-педагогічної діяльності дитячого бу-
динку в інституційній і поза-інституційній сфері; 
уміння працювати в умовах неформального спіл-
кування, залишившись у позиції неформального 
лідера, помічника, радника, що допомагає проя-
вити ініціативу й активізувати позицію клієнта.

Наприклад, досвід роботи в Румунії та в де-
яких державах ближнього зарубіжжя показав, 
що якщо у процесі реформування системи соці-
ального захисту дитинства дітей постійно пере-
водять в інші та збільшують існуючі інституцій-
ні заклади, то нажаль діти страждають, і їм не 
надається реальна допомога. У випадках, коли 
закриття інтернатних закладів стає метою і успіх 
вимірюється зменшенням або збільшенням кіль-
кості інтернатних закладів у регіоні, офіційні 
особи, які приймають рішення, можуть бути заці-
кавленими у переміщенні дітей із закладу в за-
клад, в якому зменшується загальна кількість 
дітей, в тому числі у результаті демографічної 
кризи. В той же час є резерв місць для розміщен-
ня дотикової кількості дітей. Таке переміщення 
може відбуватися виключно на підставі адміні-
стративних узгоджень, хоча може і не братися до 
уваги те, покращиться чи ні догляд і виховання 
у новому, значно більшому закладі, у порівнянні 
з тим, де дитина жила раніше.

Інший приклад процесу, який залежить від 
поставленої мети, це процес повернення дитини 
у сім’ю. Проте недостатність підготовки до такої 
реінтеграції може привести до випадку, коли 
сім’ї не зможуть справлятися з вихованням дити-
ни, і діти, які знаходяться на вихованні у інтер-
натних закладах, випробували на собі наслідки 
дискримінації, виключення з навчання в масо-
вій школі разом з іншими однолітками, подраз-
нення (психологічне насилля збоку однолітків), 
а такі діти, у свою чергу, часто можуть утікати 
з дому, кидати школу, залишаючись знову на 
вулиці. Отже, з одного боку, реінтеграція може 
приводити до досягнення мети такого процесу – 
зменшенню кількості дітей в інтернатних закла-
дах, а з іншої – до «незапланованого» збільшення 
кількості дітей на вулицях.

Висновки. Резюмуючи вищезазначене ми 
акцентуємо увагу на тому, що сьогодні в усіх 
регіонах нашої держави відбувається поетапне 
реформування системи інтернатних закладів. 
Успіх зазначеної справи буде суттєвим, якщо 
всі фахівці на своїх рівнях в структурі управ-
ління зазначеним процесом будуть достатньо 
компетентними, будуть володіти інструментами 
управлінської культури та використовувати їх 
у роботі з дітьми.
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