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Роль соціального педагога в роботі з підлітками                  
з неповних сімей 

В статті піднімаються проблеми специфіки роботи соціального педагога з підлітками з непов-
них сімей, а також аналізується типологія неповних сімей та вектори соціальної роботи з кож-
ним типом. 

In the article are raised such problems of specific character of social pedagogue’s work with teenagers 
from single-parent families, analyzed typology of single-parent families and trends of social work with 
each type as well. 

В останні роки в умовах трансформації укра-
їнського суспільства все частіше спостерігають-
ся кризові явища в шлюбно-сімейних стосунках, 
зокрема, неухильно зростає кількість неповних 
сімей. На сьогодні в Україні, згідно із статистич-
ними даними, їх майже 25%. Незважаючи на те, 
що проблема неповних сімей не нова, її актуаль-
ність очевидна: 
по-перше, існує чітка тенденція до збільшен-

ня кількості неповних родин; 
по-друге, далеко не всі аспекти функціону-

вання неповних сімей досліджені; 
по-третє, недостатньо досліджені різновиди 

неповної родини, зокрема, напівсирітська та 
позашлюбна; 
по-четверте, недостатньо досліджений вплив 

неповної сім’ ї на її членів, в першу чергу, на 
соціалізацію дитини, становлення її соціальної 
компетентності та особистісної зрілості тощо. 
Метою даної статті є аналіз видів неповної 

родини та напрямків роботи соціального педаго-
га з дітьми з неповних сімей. 
Проблема життєдіяльності неповних сімей 

привертала й привертає увагу не лише педагогів, 
а й фахівців з психології, соціальної роботи та 
соціології. 
Макаренко А.С. зазначав, що неповна сім’я є 

меншим лихом в порівнянні з неблагополучною; 
Сухомлинський В.О. підкреслював необхідність 

чуйного ставлення та подвійної уваги з боку 
педагога стосовно дитини з неповної родини. 
Фігдор Г., Буянов М., Гаврилова Т., Захаров А. 
вважають, що розлади у родині, розлучення ба-
тьків є основою формування дитячих неврозів. 
Валлерштейн Дж. в лонгітюдному дослідженні 
прослідковував вплив розлучення батьків на 
подальшу долю їх дітей; Костів В. розробив ме-
тодику вивчення моральної вихованості дітей з 
неповних сімей. Максимович О. в дисертаційно-
му дослідженні аналізує особливості виховання 
дітей з неповних сімей та умови сімейного вихо-
вання підлітків-правопорушників; останні, за 
даними Баєрюнаса З., Єрмакова В., є, в основно-
му, вихідцями з неповних сімей. Умови станов-
лення “Я”-концепції дівчат та статеворольового 
самовизначення хлопців з неповних сімей вивча-
ли Сухолєнова О., Васютинський В., Івлєва Л.  
Дємєнтьєва Н. адаптувала досвід міжнарод-

ної програми “Великі Брати/ Великі Сестри” на 
російському грунті та розробила вектори соціа-
льно-педагогічної роботи з дітьми та підлітками 
з неповних сімей. Трубавіна І. розробила алго-
ритм соціального супроводу сім’ ї, в тому числі й 
неповної. Целуйко В. розглядає неповну родину 
як різновид неблагополучної родини та, на від-
міну від вищезазначених авторів, охарактеризу-
вала існуючі види неповних сімей та психологічні 
особливості дітей кожного різновиду. 
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Зайцев Д., Закірова І., Лунякова Л., Проко-
ф’єва Л., Валєтас М., Дємєнтьєва І. досліджува-
ли неповну сім’ю з соціологічних позицій: ви-
вчали їх матеріальний рівень, соціально-
побутові проблеми тощо. 

 Отже, аналіз літератури засвідчує, що: 
1) найбільшу увагу дослідників привертає 
розлучення та його вплив; цей різновид 
неповної родини є найбільш дослідженим; 

2) проблема напівсирітських та позашлюб-
них сімей є недостатньо освітленою та 
потребує подальшого вивчення; 

3) соціологічні дослідження вказують на те, 
що неповнота родини позначається не 
лише на психолого-педагогічній сфері, а й 
глибоко впливає на соціально-матеріальне 
становище; 

4) недостатньо розроблені та освітлені мето-
дики, технології та моделі індивідуальної 
та групової соціальної та психолого-
педагогічної роботи з дітьми та підлітка-
ми з неповних сімей; 

5) батьківські неповні сім’ ї та технології 
роботи з ними взагалі є недослідженими. 

Неповна сім’я – це сім’я, в якій дитина/діти 
проживають з одним з батьків. Неповна родина 
утворюється внаслідок розлучення, смерті одно-
го із батьків, народження позашлюбної дитини; 
Алєксєєнко Т.Ф. виділяє ще 4-й тип неповної 
родини: незаміжня жінка виховує усиновлену 
дитину [2]. Нам хотілось би виділити ще 5-й тип 
неповної сім’ ї: родина юридично повна, але фак-
тично батьки проживають окремо, бо один з 
батьків тривалий час знаходиться на заробітках, 
частіше за кордоном. Приблизно чверть таких 
сімей розпадається. До речі, саме за рахунок цих 
фактично фіктивних сімей, можливо, західноук-
раїнський регіон дає найменший по Україні від-
соток розлучень, бо заробітки, які тривають ро-
ками, більш характерні саме для цих областей. 
Трубавіна І. розглядає неповну родину як 

родину, яка характеризується специфічною фор-
мою інституювання, порушенням внутрішньої 
структури та деформацією подружніх та батьків-
ських аспектів [3]. За гендерним аспетом такі 
сім’ ї розділяються на материнські та батьківські. 
Проблема неповних сімей актуальна не лише 

для сучасної України, а й для пострадянських 
країн та країн західного світу. В Росії, де зрос-
тання кількості неповних материнських сімей 
викликає занепокоєння, проводиться широкома-
сштабне соціологічне, психологічне та економі-
чне вивчення становища неповних сімей. На 
пострадянському терені зростання кількості не-
повних сімей, в певній мірі, можна пояснити 
нестабільним соціально-економічним станови-
щем, однак, зростання кількості неповних сімей 
внаслідок розлучення та народження позашлюб-
них дітей хвилює й розвинуті країни. В США 

фактично зруйнований інститут сім’ ї, оскільки 
майже 50% сімей проходять через процедуру 
розлучення. За даними перепису населення 
США, у період з 1970 по 2000 рр. кількість са-
мотніх матерів збільшилась з 3 млн. до 10 млн. 
За цей же період часу кількість самотніх батьків 
також збільшилась з 393 тис. до 2 млн. У Вели-
кій Британії на 2000 р. кількість неповних сімей 
вперше перевищила 25%, що свідчить про вели-
ке збільшення матерів, які ніколи не були одру-
жені, та кількість розлучень за останні тридцять 
років [6]. У Франції з 1970 по 1997 рр. кількість 
неповних родин збільшилась на 50%. Кількість 
неповних родин у Німеччині з 1977 по 1997 рр. 
збільшилась вдвічі, й майже всі неповні родини 
очолює мати. В Австралії кожна четверта дити-
на проживає лише з одним з батьків, що є ре-
зультатом розлучень та поганих стосунків між 
батьками. За прогнозами, протягом першої чвер-
ті ХХІ ст. чисельність неповних сімей збіль-
шиться на 30-66% [7]. В Австралії, де уряд ви-
трачає щорічно величезні кошти на розлучення, 
дослідники дійшли висновку, що дешевше вкла-
дати гроші в розвиток сімейної освіти з метою 
попередження та профілактики сімейних конфлік-
тів та розлучень. З 1981 по 1991 рр. кількість непо-
вних родин збільшилась з 5,7% до 7,9%. В Ірландії 
з 1981 по 1991 рр. кількість неповних родин збіль-
шилась з 5,7% до 7,9%. На 1997 р. в Японії вже 
налічувалось 17% материнських сімей. 
Але в країнах західного світу, на відміну від 

пострадянської території, розвинута культура 
“благополучного розлучення”, сутність якої в 
тому, що розлучені батьки продовжують збері-
гати стосунки один з одним та з дітьми. Мова 
йде про так звану “бінуклеарну родину”, коли 
розлучені батьки утворюють свої домашні гос-
подарства, але продовжують перебувати у союзі 
в цілях взаємодії з дітьми [1]. Формування куль-
тури “благополучного розлучення” в Україні 
дозволить знизити деструктивний психофізіоло-
гічний вплив розлучення на членів родини, в 
першу чергу, дітей. 
В Україні розлучених сімей понад третину та 

їх кількість неухильно зростає, непропорційно 
більша частина з них є материнськими. Останнє 
можна пояснити нормами українського законо-
давства, згідно з якими пріоритет стосовно дити-
ни віком до десяти років має мати, діти, старші 
за віком, мають право самостійного вибору про-
живання будь з ким з батьків. В західних краї-
нах, першочергово, звертають увагу на соціаль-
но-економічне становище батьків і пріоритет 
має той, в кого більші прибутки. В азійських 
країнах, зокрема, в Ірані, діти завжди залиша-
ються з батьком, який ще змушений постійно 
відкупатись від колишньої дружини.  
Найменша кількість розлучень припадає на 

західноукраїнський регіон, що пояснюється ви-
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щезазначеними причинами та впливом патріар-
хальної культури. Найбільший відсоток розлу-
чень припадає на східні та південні області, зок-

рема, дані по м. Первомайську Миколаївської 
обл. (табл. 1).  

Роки Кількість шлюбів Кількість розлучень 

2001 521 383 

2002 482 388 

2003 544 388 

2004 386 328 

Разом 1933 1487 

Таблиця 1  
Шлюби та розлучення 

 

Таким чином, статистичні дані м. Первомай-
ська свідчать, що більше половини шлюбів роз-
падаються, чим підтверджується загальноукра-
їнська динаміка розлучень та руйнація інституту 
сім’ ї. 
Щодо напівсирітських родин, то вони в 

Україні складають приблизно 11%. При сучас-
ному рівні смертності кожна п’ята дитина ще до 
повноліття може стати сиротою, при цьому віро-
гідність смерті батька дорівнюється 15,3%, ма-
тері – 3,2%, обох батьків – 0,6% [4]. Вірогідність 

втратити батька в п’ять раз вища в порінянні з 
вірогідністю втратити матір, що пояснюється 
більш високим рівнем смертності чоловіків в 
порівнянні з жіночою смертністю; наприклад, 
лише в 1998 р. в Росії серед померлих в праце-
здатному віці чоловіки склали 81%. 
Позашлюбні родини в Україні, за даними Дер-

жавної доповіді, складають 17%. Зокрема, кіль-
кість позашлюбних народжень в м. Первомайську 
Миколаївської обл. складає майже чверть від 
загальної кількості народжень (табл. 2).  

№ Роки Кількість позашлюбних народжень 

1 2001 45 

2 2002 71 

3 2003 103 

4 2004 111 

Таблиця 2 
Позашлюбні народження 

 

Отже, позашлюбні народження мають тенде-
нцію до збільшення, чим підтверджуються зага-
льноукраїнські статистичні дані, згідно з якими 
найбільша кількість позашлюбних народжень 
припадає на Схід та Південь країни та най-
менша, відповідно, на західні області, що знову 
ж таки можна пояснити впливом патріархальної 
культури та силою суспільної думки. На сього-
дні, як і раніше, позашлюбні діти є найбільш 
вразливим прошарком серед дітей усіх різновидів 
неповних сімей. До дитини з розлученої родини не 
завжди відносяться толерантно, а до позашлюбної 
дитини тим паче; на найбільшу соціальну підтрим-
ку (досить відносну) можуть розраховувати лише 
діти, що втратили батька/матір.  
За статистичними даними Росії, в період з 

1989 по 1998 рр. доля позашлюбних народжень 
у загальній кількості народжень в цілому по Ро-

сії збільшилась вдвічі з 13,5% до 27%. В захід-
ноєвропейських країнах також спостерігається 
зростання чисельності позашлюбних народжень, 
у Великобританії вони складають 31%, Франції 
– 32%, Норвегії – 43%, Данії – 47%, Швеції – 
50% [5]. У Греції з 1980 р. доля неодружених 
матерів збільшилась на 29,8% [7]. За даними 
Європейського Союзу, в 1997 р. кількість дітей, 
народжених поза шлюбом, досягнула 3,3%, тоді 
як в 1980 р. їх кількість складала лише 1,1%. 
Зростання кількості позашлюбних сімей мо-

жна пояснити такими факторами: 
1) на сьогодні це не є соціально-аномальним 
явищем; 

2) падіння престижу сім’ ї; 
3) соціальна інфантильність чоловіків, що 
побоюються створити родину, бажаючи 
уникнути відповідальності; 
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4) сучасна жінка є більш незалежною, еман-
сипованою, не вбачає в чоловікові рівно-
значного партнера або ж гідну опору та 
вирішує тягар сім’ ї нести сама; 

5) матеріальна незалежність жінки, що до-
зволяє їй без великих труднощей вихову-
вати дитину самостійно. 

Останній пункт більш характерний для жінок 
з розвинутих країн або для невеликої кількості 
заможних жінок пострадянського простору, бо 
дані як українських, так і російських дослідників 
свідчать про низький матеріальний рівень мате-
ринських неповних сімей, майже половина з 
яких знаходиться за межою бідності. Виключен-
ня складають мегаполіси Москва/Київ, тому що 
вони дають можливість приробітку. Однак цей 
факт містить у собі наступну проблему: постій-
на зайнятість матері призводить до зменшення 
часу спілкування з дитиною та, відповідно, до 
зменшення материнського контролю, оскільки 
більшу частину вільного часу дитина надана 
сама собі. 
Більшість дослідників, як зазначалося вище, 

вказує на негативний вплив неповної родини та 
розглядає її як різновид неблагополучної сім’ ї, а 
вихідців з неповної родини як групу ризику, 
підкреслюючи ускладненість адаптаційних про-
цесів, схильність до девіацій, делінквентних 
настановок, асоціальних проявів тощо. Повна 
родина, звичайно, ще не гарантує нормального 
розвитку та соціального становлення, але ство-
рює більш сприятливі передумови для цього. 
Слід зазначити, що не завжди неповнота сі-

м’ ї створює негативний фон для соціального та 
особистісного становлення дитини; на нашу ду-
мку, слід розрізняти неповну неблагополучну та 
неповну благополучну родини, краще неповна 
родина, ніж псевдоблагополучна або відверто 
неблагополучна сім’я. І в даному випадку роз-
пад родини слід сприймати як звільнення від 
травмуючого фактора, тому неповну сім’ю слід 
розглядати як будь-яку повну родину, як родину 
зі свома особливостями, позитивними та негати-
вними чинниками тощо, а соціальну та психоло-
го-педагогічну допомогу надавати (якщо вона 
необхідна!), виходячи з причин розпаду родини. 
Розпад родини – це кризовий момент, в якому 
потребують допомоги усі члени родини, але осо-
бливо вразливим прошарком є діти, особливо 
гостро, з присутнім юнацьким максималізмом 
сприймають це підлітки, тому не дивно, що 
останні в плані соціальної компетентності про-
грають одноліткам з повних сімей. 
Діти з непових сімей позбавлені впливу од-

ного з батьків, що вже порушує гармонійний 
розвиток особистості, програють, зазвичай, в 
матеріальному плані одноліткам з повних сімей, 
змушені раніше іти працювати, оскільки на сьо-
годні мають обмежений вибір навчальних закла-

дів (престижні факультети більше коштують) – 
тобто в багатьох аспектах поступаються вихід-
цям з повних сімей, тому більше й потребують 
уваги з боку не лише батьків, а й в першу чергу 
соціальних педагогів та психологів, вчителів, 
вихователів тощо. І наша задача – в наданні до-
помоги шляхом консультування, реабілітації, 
психокорекції, соціальної терапії та психотера-
пії, індивідуальної та групової роботи з дітьми з 
неповних сімей.  
Негативні чинники, що гальмують розвиток 

соціальної компетентності, уповільнюють меха-
нізм соціалізації, ускладнюють адаптаційні про-
цеси, викривляють особистісний розвиток, слід 
нівелювати або, принаймні, звести їх вплив до 
мінімуму. Це дуже складна робота, яка потребує 
зусиль усіх вищезазначених фахівців. Але, як 
свідчить практика, роботи як такої з дітьми з 
неповних сімей не ведеться ані в школі, ані в 
дитячому садку, лише утворюється так званий 
реєстр, де зберігаються дані про цих дітей, та 
ще, в кращому разі, звільнять від оплати за шкі-
льне харчування та, можливо, шкільний психо-
лог зверне увагу на цю проблему та надасть до-
помогу дітям своєї школи, і на цьому допомога 
закінчується. Зокрема, дані по м. Первомайську 
Миколаївської обл.: з 13 шкіл жодна не має соці-
ального педагога. Але при опитуванні адмініст-
рації шкіл, яке проводили студенти психологіч-
ного факультету Первомайської філії Кірово-
градського інституту регіонального управління 
та економіки, з’ясувалося, що більшість пред-
ставників адміністрації бажали б мати в школі 
посаду соціального педагога, який зумів би про-
фесійно розв’язати, принаймні, частину існую-
чих соціально-педагогічних проблем. Як вияви-
лось, невирішеними є і численні психолого-
педагогічні проблеми, бо з 13 вищезазначених 
шкіл лише 7 мають шкільного психолога. 
Відсутні державні прогами соціальної та пси-

холого-педагогічної допомоги дітям з неповних 
сімей, а якщо й існують окремі авторські мето-
дики, то відсутність належної соціальної рекла-
ми ускладнює їх доступ широкому загалу шкіль-
них психологів та соціальних педагогів. 
Ми вважаємо за доцільне розглядати роль 

соціального педагога в тісній співпраці зі шкіль-
ним психологом, де соціальний педагог відіграє 
декілька функцій: 

1) посередницька, адвокатська – представля-
ти інтереси дитини в соціальних фондах 
та службах, медичних установах, перед 
адміністрацією школи, в органах міліції 
тощо, тобто там, де є проблеми у дитини, 
де необхідна кваліфікована допомога со-
ціального педагога; 

2) діагностична – вивчення соціального се-
редовища дитини, соціально-побутових 
умов, особистісно-психологічних проблем 
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дитини та складення на основі цих дослі-
джень психолого-педагогічної характери-
стики дитини; 

3) корекційно-реабілітаційна – проведення 
індивідуальної та групової психокорек-
ційної та терапевтичної роботи на основі 
психолого-педагогічної характеристики 
дитини або підлітка. 

Більш докладно роботу соціального педагога 
з дітьми та підлітками з неповних сімей ми вба-
чаємо за наступними напрямками: 

1) консультування, в першу чергу, того з 
батьків, з яким дитина проживає фактично; 

2) налагодження стосунків, якщо це можли-
во, з батьком/матір’ю, які не проживаають 
з родиною; “примирення” останніх з ко-
лишнім чоловіком/дружиною для норма-
льної взаємодії з дитиною; “примирення” 
дитини з батьком/матір’ю, що разом не 
проживають, для нормальної взаємодії та 
витіснення почуття покинутості у дитини 
та непотрібності у батька/матері – для 
мінімізації проблем, що виникли в трику-
тнику батько – матір – дитина при розлу-
ченні; 

3) надання компенсаторського впливу сила-
ми волонтерів; 

4) проведення діагностики, психокорекції та 
терапії у випадках кризових ситуацій, які 
виникають під час розпаду родини; 

5) допомога при розв’язанні конфліктних 
ситуацій з тим із батьків, з яким дитина 
проживає; 

6) сприяння протіканню швидкої, безболіс-
ної соціалізації, становленню соціальної 
компетентності тощо; 

7) надання соціальної допомоги силами шко-
ли (якщо така потрібна!); 

8) вивчення соціально-економічного стану 
дитини з метою допомоги в оформленні 
пенсії, компенсійних виплат, пільг, аліме-
нтів, тобто сприяти виплаті так званих 
соціальних та приватних трансфертів. 
Розшук багодійних організації та фондів з 
метою адресної допомоги тощо; 

9) зв’язок з державними соціальними служ-
бами, фондами та юридичними закладами 
з метою надання інформаційної допомоги; 

10)  вивчення соціального оточення дитини/
підлітка з метою попередження асоціаль-
них проявів та делінквентних настановок 

та, можливо, внаслідок цього вивчення 
організація роботи соціального педагога в 
мікрорайоні; 

11)  створення груп самодопомоги, члени 
якої, переживши розпад родини колись 
самі, тепер допомогли б пережити іншим 
та були б надійною опорою в роботі соці-
ального педагога; 

12)  разом із шкільним психологом створення 
факультативу або гуртка соціальної та 
психолого-педагогічної допомоги, тобто 
утворення волонтерської групи (необо-
в’язково з вихідців з неповних сімей), для 
якої цікавий був би сам процес допомоги. 
Групу краще створювати з старшокласни-
ків, які в майбутньому збираються обрати 
фах соціального педагога, психолога, учите-
ля, вихователя, соціального робітника тощо 
та створити міцну групу підтримки, яка б 
надавала допомогу соціальному педагогу та 
психологу в усіх соціальних програмах; 

13)  налагодження зв’язків з вчителями-пред-
метниками, класними керівниками, класо-
водами та адміністрацією школи з метою: 

а) виявлення учнів з неповних сімей; 
б) допомоги в розв’язанні конфліктів між 

педагогами та складними дітьми; 
в) прохання учителів-предметників щодо 

надання індивідуальних занять з невстигаючими 
тощо; 

14) допомога з працевлаштуванням підлітків 
з неповних сімей (якщо така потреба є) з метою 
запобігання дискримінаціїї в прийомі на роботу, 
умовах та оплаті праці; 

15) зв’язок з медичними установами з метою 
надання конфеденційної медичної консультації 
та допомоги (якщо є така необхідність) тощо. 
Таким чином, скеровуючи роботу всього педа-

гогічного колективу під провідною роллю соціаль-
ного педагога та психолога, мінімізувати вплив 
негативних чинників неповної родини, сприяти 
соціальному становленню підлітків та запобігати 
асоціальним проявам з боку “групи ризику”. 
Здається доцільним, по-перше, подальше 

вивчення неповної родини, по-друге, розробка 
та опрацювання загальнодержавних програм, 
методик, моделей та технік роботи з дітьми та 
підлітками з неповних сімей, оскільки тенденція 
сучасності така, що кількість неповних сімей 
буде дедалі збільшуватись і тому потребує при-
скіпливої уваги фахівців та дослідників. 
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