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самоствердженні в групі, суперечностями у сприйнятті іншими.  
У дітей старшого шкільного віку актуалізується потреба у 

формуванні світогляду, моральних переконань, помітної сталості набуває 
потяг до самовдосконалення і самоствердження, відбувається посилення 
суб’єктності та індивідуалізації, зростання підпорядкування вимогам 
референтної групи. 

Отже, вивчення проблеми соціалізації дітей-біженців показало, що 
цей процес являє собою складний і динамічний феномен, змістом якого є 
входження людини до соціуму й становлення її особистості, що 
забезпечується інтеграцією індивіда в суспільство. Соціалізація як процес 
взаємодії людини й соціального середовища, у якому вона перебуває – 
живе, навчається чи працює, є не лише добровільним або вимушеним 
прийняттям особистістю суспільних норм і цінностей, але й процесом 
активного засвоєння нею суспільних умов. Сутність соціалізації дітей – 
біженців в освітньому середовищі НВК полягає в тому, що особистість 
формується, перш за все, як активний суб’єкт суспільних відносин. 
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На сучасному етапі розвитку суспільства, особливого звучання 

набуває проблема профілактики і корекції девіантної поведінки підлітків, 
особливо тих, які перебувають  в закладах інтернатного типу (дитячих 
будинках, школах-інтернатах, притулках тощо). Виникнення і розвиток 
девіантної поведінки особистості в такому середовищі відбувається під 
впливом соціально-економічних, морально-психологічних та інших 
факторів. Серед яких слід відзначити посилення соціального розшарування 
суспільства, непідготовленість соціальних та економічних  інститутів до 
забезпечення подальшої успішної соціалізації особистості, дефіцит засобів 
і технологій розвитку мережі інтернатних закладів, недостатньо високий 
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рівень моральної підготовленості суспільства  до сприйняття випускників 
інтернатних закладів, а також недостатньо високий професійний рівень 
частини фахівців, які покликані проводити профілактику та корекцію 
девіантної поведінки. 

Щодо вирішення проблем, пов’язаних з незахищеністю підлітків, 
спрямовано міжнародні акти, якими є Конвенція ООН  про права дитини, 
Всесвітня Декларація про забезпечення виживання, захисту, розвитку дітей 
. В Україні, яка цілком підтримує міжнародні акти, питання, пов’язані із 
захистом прав знедолених дітей і визначенням засобів забезпечення їх 
соціальної адаптації, були закріплені у Конституції України, Указі 
Президента України «Про затвердження заходів щодо поліпшення 
становища дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків», 
Законі України про охорону дитинства» та ін. 

Серед українських дослідників проблему відхилень у поведінці 
підлітків розкрито у працях таких учених, як А. Антонова, О. Безпалько. 
О. Киричук, М. Лукашевич, І. Лисенко, Н. Максимова, В. Оржеховська, 
Т. Титаренко, І. Богданова, М. Галагузова, Г. Шинкова, С. Яковенко та ін. 

Девіантна поведінка являє собою систему вчинків особистості, що 
відхиляється від загальноприйнятої норми (норми психічного здоров’я, 
права, культури, моралі тощо). Девіації у поведінці можуть бути як 
позитивні, так і негативні [1, с. 123]. 

У разі позитивних девіацій йдеться про нестандартну особистість, 
для якої характерними є оригінальні, творчі ідеї, що мають суспільну 
значущість і, загалом, свідчать про успішний процес соціалізації.  

Негативні девіації поведінки пов’язані з тим, що особистість не 
засвоює позитивного соціального досвіду, не може адаптуватися до 
моральних цінностей і норм поведінки, які відповідають вимогам 
суспільства, хоча й може досить добре знати ці норми.  

Спеціалісти обласного міжрегіонального притулку надають 
комплексну допомогу дітям, використовуючи найрізноманітніші новітні 
форми та методи соціальної роботи  та навчання.  

Методи соціальної роботи – це конкретні способи, прийоми та 
операції, які застосовуються для досягнення індивідуальних чи суспільних 
позитивних змін. Для досягнення поставленої мети у центрі 
застосовуються такі методи роботи як: проективні методики; арт-терапія; 
рухливі, спортивні та настільні ігри; пісочна терапія; сенсорне виховання; 
сенсорно-моторна інтеграція; медіація та ін.  

Проективні методики здійснюються на основі інтерпретації результатів 
діяльності досліджуваного за допомогою слабо структурованого 
стимулювального матеріалу, який людина доповнює проектуючи таким 
чином свою особистість. 

Арт-терапія – це терапія, яка надає можливість особистості виразити 
себе «іншими голосами»: рухами, кольором, формою, пластикою, глиною, 
ландшафтом. 
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Рухливі та спортивні ігри зміцнюють здоров’я дитини, розвивають 
рухові якості, навички, вдосконалюють ритмічність і точність рухів, 
вихованню морально-вольових якостей. 

Пісочна терапія - одна з найбільш цікавих і перспективних методик 
психотерапії. Психіка людини володiє власним внутрішнім імунітетом і 
має в собі всі необхідні ресурси до самовідновлення після психологічних 
травм. 

Сенсорне виховання – сприяє розвитку інтелекту дітей, допомагає 
дитині систематизувати знання, які вона отримує із навколишнього 
середовища. 

Сенсорно-моторна інтеграція – здатність сприймати інформацію за 
допомогою органів чуття; 

Медіація – методика посередництва при розв’язанні конфлікту – це 
створення атмосфери, при якій люди можуть відкритися, знайти спільну 
мову і виробити свої власні рішення [2, с. 94]. 

Форми роботи – це певні засоби досягнення мети навчально-
виховного процесу. 

До форм роботи з дітьми, які перебувають у притулку, належать: 
виховні години тематичної спрямованості; індивідуальна робота; групова 
форма організації діяльності дітей; виховні години тематичної 
спрямованості; гурткова робота; сюжетно-рольові ігри соціальної 
спрямованості; бесіди та ін. [2, с. 112]. 

Отже, підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що спеціалісти 
обласного міжрегіонального притулку тільки тоді зможуть забезпечити 
належну профілактику девіантної поведінки своїх вихованців, коли 
поєднають глибокі теоретичні знання всіх аспектів даної проблеми з 
досвідом індивідуальної та групової роботи з дітьми. 
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Одним із видів діяльності, який на сьогоднішній день стрімко 
розвивається у сфері гостинності є ресторанне господарство. В усьому 
цивілізованому світі воно є одним із найбільш розповсюджених видів 


