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Останім чаї ом в Україні спостерігається загальне поширення та
кого явища, як соціальне сирітство, зумовленого ухиленням або 
відстороненням батьків від виконання своїх обов'язків. Серед основ
них причин пошириння цього явища виділяють асоціальну поведінку 
батьків, поширення алкоголізму, наркоманії поряд з цими причинами 
з’явилися і ноні причини, а саме: безробіття, економічна нестабіль
ність, зростання злочинності, бідність.

Всі ці причини зумовлюють появу дітей-сиріт та дітей, позбавле
них батьківського піклування, що в основному стають вихованцями 
шкіл інтернатів, які помітно відрізняються від загально-освітніх шкіл.

Економічні, соціальні, психологічні проблеми, з якими стикається 
така дитина, ві (ливають на формування її життєвих орієнтирів, дефор
мують соціальні установки, ускладнюють процеси пристосування до 
життя у соціумі, оскільки в неї не сформовані навички самостійного 
життя, уміння побутового самообслуговування, позитивні стереотипи 
сімейних стос унків, як наслідок, така дитина, якою опікувались в 
інтернаті, виявляється неготовою до самостійного життя.

Відповідно до нового розуміння проблем цієї категорії дітей змі
нюється державна політика щодо системи їх утримання та виховання. 
Основними нормативними актами, які регулюють питання соціаль
ного захисту дітей-сиріт та дітей, що позбавлені батьківського піклу
вання, є Конституція України (1996р.), Сімейний кодекс України 
(2002р.), Закі н України «Про охорону дитинства» (2001р.), «Про 
освіту» (1991р ), «Про державну допомогу сім'ям здітьми» (1992р.).

Згідно із статтею 24 Закону України «Про охорону дитинства» ут
римання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, забезпечує держава. Законом визначені форми влашту
вання таких дітей, а саме: передача під опіку. Наусиновлення або вла
штування на виховання в сім'ї громадян (прийомні сім’ї), в будинки
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дитини, дитячі будинки, школи-інтернати, дитячі будинки сімейного 
типу.

В останні роки найбільш ефективною формою влаштування дітей- 
сиріт га дітей, позбавлених батьківської опіки є прийомні сім'ї та ди
тячі будинки сімейного типу, що сприяють ефективному дитячому 
розви гку та соціалізації. Кількість таких сімей в останні роки поступо
во зростає, але їх створення покищо не набуло такого рівня, як уси
новлення та опіка (піклування).

До основних причин повільного розвитку цих форм влаштування 
відносять такі:

1. Низька інформованість громадян щодо особливостей сімейних 
форм виховання;

2. Відсутність зацікавленості адміністрації місцевих органів вико
навчої влади у розвитку прийомних сімей [4,с.22].

Прийомна сім’я — це сім'я, яка добровільно взяла із закладів для 
дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, від одного 
до чо і ирьох дітей для виховання і спільного проживання. Функціону
вання прийомних сімей регулюється Положенням про прийомну 
сім'ю, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України (2002р.) 
[5, с.295].

Більшість таких дітей не мають знань, навичок, що стосується по
буту (не вміють готувати, витрачати гроші, шити, ремонтувати і т.і.) та 
маюто адаптаційні проблеми. Як відомо адаптація є одним із 
провідних чинників і необхідною умовою соціалізації особистості. 
Тому саме адаптаційні проблеми таких дітей можуть бути частково 
або повністю вирішені завдяки їх вихованню у прийомній сім’ї.

Ді і-и, які виховуються в державних закладах, практично позбавлені 
можливості спостерігати і брати безпосередню участь у сімейно-побу
тових стосунках, вони не забезпеченні знаннями і навичками щодо 
особливостей сімейно-шлюбних стосунків, розподілу сімейних 
обов'язків, культури сексуальної поведінки, у таких дітей відсутні по
зитивні приклади життєвого досвіду з вирішення проблем матеріально
го характеру. Крім того, у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсько
го піктування, часто формуються споживацькі стереотипи.

Тому, щоб всі ці проблеми були зменшені або взагалі зникли, щоб 
дитина набула всіх необхідних знань, умінь, навичок та досвіду не
обхідна сім'я. Тому ефективною формою влаштування таких дітей є 
приш імна сім'я.
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Сучасний стан соціально-економічного розвитку суспільства ста
вить нові вимоги до змісту та якості навчання, опанування новими 
формами і методами навчального процесу. Час вимагає реформуван
ня освіти, ретельного перегляду класно-урочної системи, впровад
ження інтерактивних технологій в освітній процес. На сучасному 
етапі в освітньому просторі повинен діяти педагог-проектувальник, 
здатний забезпечити успішний творчий розвиток вихованців. Тож, 
новим викликам освіти, новим запитам та очікуванням суспільства 
повинег відповідати педагог нової формації, що має певні компе
тенції та спроможність до професійного розвитку та самовираження. 
Розглянемо зазначені питання у контексті обраної теми.

Загальну, концептуальну ідею компетентнісного підходу, позиції 
якого ст дать все більше міцними у сучасній освіті, можна сформувати
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