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Напрями дослідження

Теоретичні засади соціального становлення особистості

Вплив рекламно-інформаційної діяльності на становлення
особистості

Оцінка стану соціальної підтримки сімей учасників АТО в
державних та неурядових організаціях м. Києва

Соціальна робота з дітьми в місцевих громадах США

Розробка програм соціальної підтримки сімей учасників АТО

Розвиток особистісного потенціалу підлітків у скаутських
громадських об’єднаннях

Впровадження стратегії деінституалізації в громаді м. Києва



Оцінка стану соціальної підтримки сімей 
учасників АТО в державних та 

неурядових організаціях м. Києва

Зібрано дані про стан 
соціальної підтримки
сімей учасників АТО у 

ЦСССДМ та 
неурядових

організаціях м. Києва.

Визначено перелік
проблем з якими

найчастіше
звертаються сім’ї

учасників АТО.

Визначено перелік
послуг, які надаються
сім′ям учасників АТО.

Визначено прогалини у 
здійсненні соціальної

підтримки сімей
учасників АТО.

Проведено соціологічне дослідження «Оцінка стану соціальної

підтримки сімей учасників АТО в державних та неурядових

організаціях м. Києва».

Участь у глибинному інтерв’ю взяли 7 фахівців РЦСССДМ м. Києва; 6 

фахівців ГО «Київська міська спілка ветеранів АТО».



Розробка програм соціальної 
підтримки сімей учасників АТО

Проведено соціологічне дослідження «Оцінка потреб членів
сімей учасників АТО».

В глибинному інтерв’ю взяло участь 47 членів сімей учасників
АТО м. Києва, Чернігівської та Житомирської областей
України.

Зібрано дані про 
проблеми та потреби 
членів сімей учасників 

АТО.

Визначено перелік 
послуг, які потребують 
члени сімей учасників 

АТО.

Оцінено рівень надання 
соціальної підтримки 

сім’ям учасників АТО в 
ЦСССДМ та неурядових 

організаціях.



Впровадження стратегії 
деінституалізації в громаді                 

м. Києва

Проаналізовано стан функціонування сімейних форм виховання
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у 
м.Києві, сформовано рекомендації щодо їх розвитку, зокрема
для влаштування дітей з інвалідністю.

Проаналізовано програми підготовки кандидатів в сімейні
форми виховання.

Розробляються показники для оцінки соціально-психологічної
готовності осіб до прийняття дитини-сироти, дитини, 
позбавленої батьківського піклування, в сім'ю.



25.06.2018 ПІБ викладача, посада, кафедра



Деінституалізація: світовий 
досвід та шлях для 

України

Спіріна Т.П., к. пед. наук, доцент кафедри
соціальної педагогіки та соціальної
роботи



Уряд затвердив Національну стратегію 
реформування інституційного догляду і 
виховання дітей на 2017-2026 роки й 
ухвалив план заходів із реалізації її першого 
етапу. 



Деінституалізація: світовий 
досвід

Численні дослідження вказують, що форми 
догляду на основі родини та громади є 

ефективнішими у задоволенні потреб дитини.

Не секрет, що майже 
100 тис. дітей в 

інтернатах України
зростають в

атмосфері, яка 
негативно впливає на 

їхні розвиток та 
соціалізацію. 

Близько 7 млрд. грн. з
держбюджету йдуть не 
на дітей і їхні потреби, 

а на утримання
будівель та зарплату 

персоналу.



Деінституалізація: світовий 
досвід

1909 рік - в США вже критикували інтернатні
заклади, говорили про переваги прийомних 
сімей, які вже існували. 

1996 рік – в США 4% в інтернатних закладах

1996 рік – в України  майже 41,4%. 



Деінституалізація: світовий 
досвід (2015) 

Англія –
інституційна 
форма опіки 

становила 11 % 

Шотландія та 
Північна 

Ірландія – 13 % 
Уельс – 6 % 

Данія – це 7 % Україна – 32 % 



Деінституалізація: світовий 
досвід

У Швеції процес деінтитуалізації розпочався у 50-х 
роках 19 ст. 

8 із 10 влаштовувалося в прийомні сім’ї. 

75 % державних закладів опікуються не більше як 9 
дітьми і їх перебування обмежується коротким 
проміжком часу.



В Україні замість підтримки сімей 
застосовується в переважній більшості 
позбавлення батьківських прав.

Сьогодні в Україні сиріт в інтернатах –
лише 9 %, а всі інші діти живуть там за 
заявами батьків, через негаразди в 
їхніх родинах.



Реформування системи

Вивчення міжнародного досвіду

Створення нормативно-правової бази регулювання 
діяльності закладів

Навчання персоналу, педагогічних та соціальних 
працівників. 

Важлива підготовка людей, які відповідатимуть за цю
реформу на місцях.

Перепрофілювання закладу та максимальне їх 
використання. 

Перш ніж щось закривати, дітей потрібно підготувати, 
а ситуацію навколо кожного закладу належно
проаналізувати.



Особливості деінституалізації в 
США 

та країнах Європейського союзу

Викладач кафедри соціальної педагогіки
та соціальної роботи

Інституту людини
Попова Альона Олексіївна



В Сполучених Штатах Америки 
деінституалізація сприяла 

Створенню широкої мережі різних
недержавних форм  допомоги

консультативні 

клініки і центри спеціаль

ні клуби

центри 

реабілітації та 

трудотерапії



Франція

створювалися спеціальні пункти 
консультацій і амбулаторій, де надавалася 

різноманітні види допомоги

медико-психологічна

соціаль

на



Німеччина

Створено рух «відкритої допомоги» 

У ньому брали участь філантропічні 
організації, приватні комітети і установи



Нідерланди

створена розгалужена мережа 
соціальних служб різного 
профілю;

створено центри денної 
допомоги підліткам;

реалізовано ряд  навчально-
виробничих проектів (гаазькі 
навчальні майстерні, пансіон 
«Zeiziht»)



Бельгія

Відкрито інститут «Наші діти» 
для дітей, які позбавлені 
батьківського піклування

створено заклад «De

Steiger»,

який функціонує за

принципом «сімейного

дитячого будинку»


