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Останнім часом деякі чиновники, в тому числі й на вищому рівні, 
пропагують думку, що школи-інтернати як окремий тип навчально-виховних 
закладів себе вичерпали. А що потреба в подібних закладах не зникла, навіть 
загострюється (зростання кількості сиріт та дітей, які залишилися без 
батьківського піклування, зниження матеріального рівня населення тощо), то 
пропонується школи-інтернати реорганізувати в дитячі будинки, а їхніх 
вихованців перевести на навчання до загальноосвітніх шкіл. Як це часто 
буває, переконливі аргументи на користь цих пропозицій не наводяться, 
порівняльний педагогічний аналіз шкіл-інтернатів і дитячих будинків не 
проводиться, досвід роботи дитячих будинків, мережа яких до середини 60-х 
років минулого століття була в нас досить широкою, не враховується. 
Складається враження, що в розмірковуваннях про долю шкіл-інтернатів 
зовсім не беруться до уваги діти, турбота про яких, як це декларується в 
багатьох державних документах, має бути пріоритетним напрямом у 
діяльності держави і всіх її органів. Усе це змушує ще раз, з урахуванням 
сучасних умов України, поглянути на соціальну й педагогічну роль шкіл-
інтернатів, на їхнє майбутнє. 

Школи-інтернати в масовому порядку почали створюватися з 1956 року 
в атмосфері певної ейфорії. Згідно з партійно-державними настановами 
вважалося, що нарешті знайдена найбільш оптимальна форма суспільного 
виховання дітей, завдяки якій будуть розв’язані якщо не всі, то принаймні 
більшість педагогічних проблем. Деякі гарячі голови з освітянського 
керівництва вважали, що з часом, коли в державі будуть створені належні 
матеріальні й фінансові можливості, більшість дітей шкільного віку, якщо не 
всі, будуть охоплені школами-інтернатами. Однак при цьому педагогічні 
функції нових навчальних закладів чітко не визначалися. По суті, все 
зводилося до створенні для дітей належних матеріально-побутових умов та 
ізоляції їх від згубного впливу «вулиці». Ці завдання були зумовлені 
відповідними соціальними причинами. Адже в той час значна кількість 
населення проживала в підвалах, напівпідвалах, бараках або, в кращому 
випадку, в перенаселених комунальних квартирах. Матеріальний рівень 
життя, навіть за радянськими мірками, був дуже низьким. Все це 
унеможливлювало створення належних умов для розвитку, виховання й 
навчання дітей. Гострою залишалася проблема «важких» підлітків, дитячої 
бездоглядності й дитячих правопорушень. 

Держава приділяла школам-інтернатам велику увагу. На їх утримання 
виділялися значні кошти, інтенсивно велося будівництво нових навчальних 
корпусів, гуртожитків, спортивних залів, майстерень, багатьом з них 
виділялися земельні ділянки для організації підсобних господарств. Для 
роботи в них направлялися кращі педагогічні кадри. Мережа шкіл-інтернатів 
динамічно розширювалася. Наприклад, у м.Києві в середині 60-х років 



працювали 25 шкіл-інтернатів, у кожній з них навчалися й виховувалися 
понад 600 учнів. Школи-інтернати стали досить помітним явищем в 
освітянському житті, вони фактично врятували велику кількість дітей. 
Завдяки чіткому режиму дня, дотриманню принципу єдності педагогічних 
вимог і педагогічних впливів, розширенню й урізноманітненню позаурочної 
діяльності, належним чином організованому трудовому вихованню (особливо 
в плані організації самообслуговування) тощо були створені умови для 
соціально-педагогічної реабілітації дітей, хоча тоді термін «педагогічна 
реабілітація» не вживався. 

Але пройшов певний час і ситуація з школами-інтернатами змінилася. В 
результаті інтенсивного житлового будівництва була подолана квартирна 
криза. Підвищився матеріальний рівень життя. Стали більш жорсткими 
вимоги щодо дотримання закону про обов’язкове навчання. Вживалися 
заходи щодо розвитку й удосконалення позакласної і позашкільної роботи, 
що сприяло скороченню згубних впливів на учнів. Потреба в школах-
інтернатах зменшилася, скоротилися їхні контингенти, скоротилася й їх 
кількість. Водночас на базі загальноосвітніх шкіл-інтернатів почали 
створюватися нові їхні типи - санаторні (для дітей з затухаючими формами 
туберкульозу), для дітей із залишковими явищами поліомієліту та 
церебральним паралічем, з різними формами сколіозу, нервовими, серцевими 
та іншими захворюваннями. В середині 60-х років Міністерству освіти були 
передані виховні колонії для неповнолітніх правопорушників, а що вони не 
могли повною мірою задовольнити потреби, то стали створюватися 
спеціальні школи-інтернати для дітей, які потребують особливих умов 
виховання. В кінці 60-х років почали створюватися окремі школи-інтернати 
для сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування. Чимало 
загальноосвітніх шкіл-інтернатів було реорганізовано в спеціальні школи-
інтернати для дітей з вадами фізичного й розумового розвитку. Приміщення 
деяких шкіл-інтернатів були передані іншим відомствам. 

В останні роки, вже в умовах незалежності, потреба в школах-
інтернатах знову зросла. Це зумовлено, насамперед, падінням матеріального 
рівня життя. Через матеріальні нестатки багато сімей опинилися за межею 
бідності, вони не спроможні забезпечити нормальні умови для своїх дітей і 
часто спонукають їх самостійно добувати засоби для існування, що 
загострило проблему дитячої бездоглядності, бродяжництва, жебракування. 
Зросла кількість дитячих правопорушень. Діти почали втрачати соціальні 
зв’язки з сім’єю. Далося взнаки й падіння суспільної моралі, що привело до 
зниження в батьків почуття відповідальності за долю своїх дітей. Більше 
того, чимало матерів ще в пологовому будинку стало відмовлятися від дітей, 
що зумовило зростання кількості сиріт. 

За цих складних умов, у які попали певні категорії дітей, зросла 
соціальна роль шкіл-інтернатів як закладів, що забезпечують дітям більш-
менш нормальні умови для життя, розвитку, виховання й навчання. Зросла 
реабілітаційна роль шкіл-інтернатів. 



Актуалізація реабілітаційних завдань шкіл-інтернатів зумовлена рядом 
причин. Передусім відзначимо вплив макросередовища сучасної України. 
Воно позначене складними, неоднозначними процесами перехідного періоду 
і, зокрема, кризою духовності. Суспільна свідомість набула суперечливих 
проявів, серед певної категорії громадян утверджується культ 
вседозволеності, безвідповідальності, виправдовуються будь-які засоби, що 
ведуть до самоствердження, а тим більше до особистого збагачення. За цих 
умов особистість, яка не набула досвіду належної суспільної поведінки (а це 
особливо стосується молодого покоління), часто не здатна розрізняти добро і 
зло, належне й осудливе, чинити опір негативним зовнішнім впливам. 

У формуванні особистості провідна роль належить сім’ї. Однак діти, що 
виховуються в школах-інтернатах, у своїй масі позбавлені нормальної сім’ї. 
Адже основний контингент шкіл-інтернатів складають сироти, діти, що 
залишилися без батьківського піклування, діти з  неповних, проблемних та 
матеріально незабезпечених сімей. До влаштування в школу-інтернат вони 
здебільшого не мали належних умов для розвитку й виховання. Але 
найбільше на їхніх почуттях, свідомості й поведінці позначається відчуття 
незахищеності, порушеність внутрішньосімейних зв’язків (або взагалі їх 
відсутність), відсутність сімейного затишку, турботи, ласки, любові. Діти, 
позбавлені сім’ї або уваги з боку сім’ї, здебільшого мають негативний 
життєвий досвід, вони емоційно бідні, з деформованими поглядами, 
переконаннями, звичками. В них не сформувалися доброта, гуманізм, 
альтруїзм, а навпаки - прогресують агресивність, озлобленість, а то й 
ненависть до інших людей. Вони душевно глухі. Часто ці діти попадають у 
вуличні компанії. 

Вуличні компанії здебільшого справляють негативний вплив на своїх 
членів. Спілкування в них носить звужений, бідний характер, перебування в 
них зводиться переважно до безцільного байдикування та примітивних 
розваг. Досить часто вони спонукають своїх членів до невмотивованих 
вчинків, аморальних дій, а то й до правопорушень. 

Важливим чинником виховання особистості є навчання. Однак, як 
показує аналіз змісту шкільних підручників, їхні автори мало були 
занепокоєні вихованням в учнів таких визначальних якостей, як 
громадянськість, моральність, працьовитість, патріотизм, правосвідомість 
тощо. До того ж більшість дітей, що прибувають до шкіл-інтернатів, під час 
навчання в загальноосвітній школі не відзначалися старанністю, часто 
пропускали уроки, а дехто з них взагалі залишив школу, займався 
бродяжництвом або й став на шлях правопорушень. 

У вихованні багато залежить від внутрішньої позиції особистості. Однак 
багатьом дітям, що прибувають до шкіл-інтернатів, чужі поняття обов’язку, 
відповідальності, честі й гідності, добра, справедливості тощо, в них не 
сформувалося почуття совісті, сорому за власні неправильні вчинки, негідну 
поведінку, на низькому рівні сформувалася воля. Вони легко піддаються 
негативним зовнішнім впливам і не здатні чинити їм опір. 



Таким чином, у процесі життєдіяльності й саморозвитку, під впливом 
специфічного спілкування й певної діяльності окремі категорії дітей 
попадають у такі умови, за яких їхнє виховання набуває викривлених форм, 
що веде до формування в них певних відхилень, негативного досвіду, хибних 
ціннісних орієнтацій, негативних стереотипів. Школи-інтернати всім змістом 
і організацією життя, побуту, навчально-виховного процесу покликані 
створити такі умови, за яких відбувалося б подолання цих недоліків. 
Реалізувати ці завдання можна в процесі соціально-педагогічної реабілітації. 

Школи-інтернати за своєю соціально-педагогічною суттю - це 
навчально-виховні заклади реабілітаційного типу. Педагогічна реабілітація 
дітей є важливим аспектом їхньої діяльності. Вона включає відповідні 
установки, організаційно-педагогічні засоби, методичні прийоми, мета яких 
полягає в подоланні негативних стереотипів, що склалися в свідомості й 
поведінці дітей, у відновленні їхніх зв’язків з соціальним середовищем та 
формуванні якісно нових стереотипів, у створенні необхідних умов для 
їхнього саморозвитку й самовиховання. В кінцевому рахунку метою 
педагогічної реабілітації є виховання в дітей життєвої компетентності. У 
структурному відношенні подолання відхилень у вихованні, негативних 
стереотипів визначають як сукупність взаємопов’язаних цілей - когнітивних, 
емоційно-мотиваційних, аксіологічних, поведінково-регулятивних, 
корекційних. 

У реабілітаційній педагогіці склалася думка, що ефективними методами 
педагогічної реабілітації є відповідні педагогічні терапії - терапія словом, 
увагою, ласкою і любов’ю, казкою, ігротерапія, бібліотерапія, арттерапія, 
музтерапія, терапія природою, театром тощо. Не заперечуючи їхню 
привабливість і педагогічну ефективність, вважаємо, що для досягнення 
високих результатів педагогічної реабілітації ці методи в умовах школи-
інтернату доцільно об’єднати в цілісну систему педагогічних засобів. 
Складовими цієї системи є: 

-належна організація життя і побуту учнів; 
-ознайомлення учнів з прийнятими в суспільстві правилами й нормами 

поведінки; 
-організація соціально-орієнтованого спілкування учнів, розширення 

його сфери; 
-залучення учнів до доцільної діяльності, розширення її сфери. 
Зазначені засоби повинні включати весь комплекс педагогічних методів, 

у тому числі й відповідні педагогічні терапії і, що особливо важливо, 
забезпечити систематичне вправляння, тренування учнів у належній 
поведінці й діяльності. Досвід кращих шкіл-інтернатів засвідчує, що 
зазначена система засобів є достатньо ефективною й забезпечує подолання 
відхилень у вихованні та формування позитивних стереотипів. 

Такі ж засоби соціально-педагогічної реабілітації дітей є в 
розпорядженні дитячих будинків, мережа яких в Україні в останні роки стала 
помітно розширюватися. Однак зауважимо, що розширення мережі дитячих 
будинків зумовлене не якимись їхніми перевагами над школами-інтернатами, 



це вимушений захід. Справа в тому, що наявна мережа шкіл-інтернатів не 
задовольняє зрослі потреби, а відкриття нових шкіл-інтернатів потребує 
значних матеріальних і фінансових витрат, певного часу. Тому місцеві органи 
влади, турбуючись про знедолених дітей, вдаються до відкриття дитячих 
будинків. Тим більше, що для їх створення не потрібні значні матеріальні 
витрати, адже вони часто відкриваються на базі наявних приміщень, зокрема 
дитячих садків, потреба в яких через певні обставини зменшилася. 

Взагалі, на перший погляд, між школами-інтернатами й дитячими 
будинками немає суттєвих відмінностей. Але насправді це не так. 

Вихованці шкіл-інтернатів і дитячих будинків - це, здебільшого, 
педагогічно занедбані діти, з якими свого часу не справилися педагоги 
загальноосвітніх шкіл. Вони відстають у своєму психічному розвитку, в них 
не сформувалися пізнавальні інтереси, низька пізнавальна активність, рівень 
їхніх знань значно нижчий у порівнянні з учнями загальноосвітньої школи. 
Щоб подолати ці недоліки, вчителі й вихователі шкіл-інтернатів вживають 
спільних, взаємоузгоджених педагогічних заходів, реалізувати які в умовах 
дитячого будинку дуже важко або й неможливо. У випадку, коли учні шкіл-
інтернатів із статусом вихованців дитячого будинку будуть переведені до 
загальноосвітньої школи, вчителі змушені будуть або ігнорувати ці факти, 
що автоматично приведе до зарахування дітей у розряд відстаючих, 
позбавить їх надії на успіх, або ж знизити вимоги до знань учнів у цілому. 
Думається, що дирекція школи, а особливо батьки учнів загальноосвітньої 
школи не будуть миритися з такою ситуацією, адже вони зацікавлені в тому, 
щоб діти одержали глибокі й міцні знання. 

У свідомості й поведінці більшості вихованців як шкіл-інтернатів, так і 
дитячих будинків через об’єктивні причини склалися негативні стереотипи, 
подолання яких вимагає не тільки певного часу й зусиль педагогів, а й 
застосування відповідних засобів, методів. У школах-інтернатах вони 
застосовуються в цілісній системі, впродовж усього робочого дня, в тісній 
співдружності вчителів, вихователів, інших працівників. Що ж до вихованців 
дитячих будинків, які навчаються в загальноосвітній школі, то стосовно них 
цілісність і систематичність реабілітаційного процесу порушується, стає 
практично неможливим дотримання єдності педагогічних вимог і 
педагогічних впливів. 

Вихованці дитячих будинків, навчаючись у загальноосвітніх школах, 
потрапляють у ситуацію, коли їхня свідомість розривається між різними 
дитячими колективами, в кожному з яких складається свій мікроклімат, 
формуються свої ціннісні орієнтації. У таку ж ситуацію попадуть і учні шкіл-
інтернатів, якщо вони набудуть статусу вихованців дитячих будинків. До 
цього додамо, що вихованці дитячих будинків фактично усунені від участі в 
позакласній роботі шкіл, оскільки вони у відповідності з режимом дитячого 
будинку, його внутрішнім укладом повинні в позаурочний час перебувати в 
дитячому будинку. Даються взнаки й умови матеріального забезпечення 
вихованців дитячих будинків і дітей із звичайних сімей. Все це приводить до 
того, що між вихованцями дитячого будинку й учнівським загалом 



створюється певний бар’єр, навіть протистояння, звичайними стають бійки 
між ними тощо. 

У школах-інтернатах важливим принципом організації навчально-
виховного процесу, забезпечення єдності вимог до учнів є взаємозв’язок в 
роботі вчителів і вихователів. У дитячому будинку такий взаємозв’язок 
налагодити в повному обсязі важко, а то й неможливо. До того ж, як свідчить 
досвід роботи дитячих будинків у 50-60-і роки, досить частими були випадки, 
коли вихованці дитячого будинку навіть одного віку навчалися в різних 
(двох, а то й трьох) школах. За цих умов вести мову про взаємозв’язок у 
роботі вчителів і вихователів взагалі не доводиться. 

Розглядаючи пропозиції про реорганізацію шкіл-інтернатів у дитячі 
будинки в цілому, не можна ігнорувати й цілу низку організаційно-
педагогічних труднощів - можливість розташованих поблизу 
загальноосвітніх шкіл охопити навчанням усіх вихованців, проїзд дітей у 
міському транспорті (особливо в ранкові години), раціональне використання 
матеріальної бази, яка має зберегтися в повному обсязі, працевлаштування 
вчителів та ін. 

Однак із сказаного вище аж ніяк не випливають наміри протиставити 
школи-інтернати і дитячі будинки. Школи-інтернати є, вони відіграють 
помітну соціальну роль, їхній педагогічний потенціал далеко не вичерпаний, 
а пропозиції про їхню реорганізацію нам видаються надуманими, належним 
чином не аргументованими. А найголовніше полягає в тому, що за цими 
пропозиціями не простежується турбота про дітей. І хоча в роботі шкіл-
інтернатів є певні недоліки, в тому числі й зумовлені об’єктивними 
причинами, слід вести мову про збереження (а може, й про розширення) 
їхньої мережі, про посилення уваги до них, у першу чергу з боку держави. 
Сьогодні в Україні склалася така соціальна ситуація, за якої школи-інтернати 
ще впродовж тривалого часу будуть відігравати помітну роль у реалізації 
державної опіки над знедоленими дітьми. Не виключаємо й такий варіант, що 
коли Україна досягне помітних успіхів у соціально-економічній сфері, то 
школи-інтернати за прикладом деяких зарубіжних країн будуть 
реорганізовані в закриті елітарні навчально-виховні заклади. 

Що стосується дитячих будинків, то їхня мережа через важкий 
соціальний стан значних верств населення швидше всього буде зростати, що 
зовсім не викликає необхідності перетворити школи-інтернати в дитячі 
будинки. Додамо також, що при відкритті нових дитячих будинків слід 
уникнути всіх організаційних, матеріальних та педагогічних недоречностей, 
які мали місце в минулому й зумовили їх закриття або реорганізацію в 
школи-інтернати. 

 
 


	ДО ПИТАННЯ ПРО МАЙБУТНЄ СУЧАСНИХ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ
	ДО ПИТАННЯ ПРО МАЙБУТНЄ СУЧАСНИХ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ
	ДО ПИТАННЯ ПРО МАЙБУТНЄ СУЧАСНИХ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ
	ДО ПИТАННЯ ПРО МАЙБУТНЄ СУЧАСНИХ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ
	ДО ПИТАННЯ ПРО МАЙБУТНЄ СУЧАСНИХ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ
	ДО ПИТАННЯ ПРО МАЙБУТНЄ СУЧАСНИХ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ
	ДО ПИТАННЯ ПРО МАЙБУТНЄ СУЧАСНИХ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ
	ДО ПИТАННЯ ПРО МАЙБУТНЄ СУЧАСНИХ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ








