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Актуалізація розробки проблем соціалізації особистості у сучасному суспільстві обумовлюєть-ся зміною уявлень про неї, що викликане перспек-тивами євроінтеграції України та модернізацією національної освітньої системи з урахуванням європейського досвіду, кращих його зразків і ста-ндартів; зміцненням статусу дитинства у суспіль-стві; ускладненням сучасних вимог суспільства до функціонування соціальних інституцій, які повин-ні не лише готувати дитину до самостійного жит-тя, а й формувати її як повноцінну особистість. Актуальність дослідження соціалізації вихо-ванців закладу інтернатного типу в аспекті їхньої готовності до сімейного життя в умовах сьогоден-ня зумовлена загальною кризою сім'ї, яку відміча-ють педагоги, психологи, соціологи, демографи. Ця криза є доволі поширеною, виявляється як у кількісних (зниження народжуваності, значна кількість розлучень, збільшення проблемних сі-мей тощо), так і якісних показниках (транс-формація суспільних та сімейних цінностей, ослаблення виховної функції сім'ї, деформація сімейного виховного впливу, психологічні проб-леми її членів та ін.).  Оскільки соціально-педагогічна теорія як стратегія педагогічної діяльності покликана відс-лідковувати зміни в соціальних потребах суспіль-ства, то в умовах сьогодення вона пропонує нове вирішення проблем соціалізації вихованців закла-

дів інтернатного типу, нові підходи до організації їхнього життя та зокрема, формування готовності до сімейного життя. Значна увага цій проблемі надається в багатьох соціально-педагогічних дос-лідженнях, де знайшли своє відображення здат-ність сім’ї реалізовувати свою виховну функцію, яку більшість дослідників (Л. Алєксєєва, Т. Алєк-сєєнко, І. Бех, Т. Кравченко, В. Постовий та ін.) по-в'язують з психологічною атмосферою, системою міжособистісних взаємин, характером ставлення до дітей, їх інтересів, потреб, рівнем психолого-педагогічної та загальної культури батьків, спосо-бом життя родини, її структурою і типологічними особливостями.  Метою цієї статті є визначення актуальних проблем процесу соціалізації вихованців закладу інтернатного типу в аспекті їхньої готовності до сімейного життя у сучасних умовах соціальної нестабільності. Для сучасної оновленої України процес залу-чення підростаючого покоління до системи сус-пільних стосунків і діяльності відбувається зі зна-чними труднощами в умовах соціокультурних змін, які вирізняються достатньо високим ступе-нем невизначеності. Об’єктивність змін у сучасно-му соціумі, складна соціальна ситуація, супе-речливий характер перетворень, що є не завжди позитивними з позицій духовно-моральних та світоглядних орієнтації, зміна значущості та  
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СОЦІАЛІЗАЦІЯ ВИХОВАНЦІВ ЗАКЛАДУ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ  
В АСПЕКТІ ЇХНЬОЇ ГОТОВНОСТІ ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ 

 
У статті висвітлюються аспекти процесу соціалізації особистості, що здійснюється на тлі вели-

чезних суспільно-політичних, соціально-економічних, ціннісно-духовних та науково-технологічних зру-
шень загалом та вихованців закладу інтернатного типу зокрема. Констатуються певні труднощі, які 
супроводжують процес соціалізації підлітків у інтернатних закладах, його протиріччя і пов’язані з цим 
колізії. Автором порушується проблема готовності вихованців закладу інтернатного типу до сімейно-
го життя,  
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ІННА РОГАЛЬСЬКА-ЯБЛОНСЬКА, НАДІЯ РОГАЛЬСЬКА Соціалізація вихованців закладу інтернатного типу в аспекті їхньої готовності до сімейного життя розширення методів соціалізаційного впливу ви-ховних інституцій – усе це визначає змістовий спектр питань, відповіді на які має дати «педагогіка соціалізації», на яку, як стверджує Н. Лавриченко, «вочевидь розпочинає перетворю-ватися педагогіка освіти і виховання» [7, 65]. Соціалізація особистості є складним і багатог-ранним процесом, який вміщує педагогічні і соці-альні впливи, цілеспрямовані та стихійні, безпосе-редні та опосередковані. Дитина народжується як біосоціальна істота, що само по собі вже є феноме-ном природи. Зауважимо, що в людській психіці немає нічого, що було би тільки природним, але не соціокультурним, або суто соціокультурним, проте не природним. У подальшому становленні під впливом та у взаємодії з різними чинниками розвитку індивід перетворюється на істоту соці-ально-біологічну, освічену, соціалізовану, підгото-влену до ініціативної соціальної діяльності в су-часному суспільстві. Розвиток людини протягом усього життя у процесі засвоєння та відтворення культури суспільства і носить назву «соціалі-зація». Акцентування на природному бажанні дити-ни ввійти у безмежний, багатогранний, динаміч-ний і завжди непередбачуваний дорослий світ робить пріоритетною проблему єдності соціаліза-ції та виховання у функціонуванні освітнього про-стору будь-якої соціальної спільноти. Розв’язання означеної проблематики гіпотетично можливе лише за умови поєднання особистісно орієнтова-ного виховання та педагогічно виваженого проце-су соціалізації особистості. Власне такий інтегро-ваний процес взаємодії механізмів внутрішнього розвитку дитини і стимулювання його засобами виховання не тільки створює сприятливі умови для соціального прогресу суспільства, але й обу-мовлює поступовий рух до стабільного стану оно-вленого українського соціуму. Науковці наголо-шують на важливості окремих аспектів, які пев-ним чином впливають на процес соціалізації та його проходження у сучасних соціокультурних умовах. Зокрема, І. Кон зазначає, що в сучасному світі існують три макросоціальні тенденції: 1) збільшення кількості соціальних інститутів та зміна значущості конкретних агентів соціалізації; 2) підвищення активності та вибірковості, тобто суб’єктивності самої дитини; 3) ускладнення та зміна мети і методів соціалізації. Усе це істотно змінює структуру, функції та потенційний ефект кожної окремої системи соціалізації [4, 182]. У свою чергу Є. Андрієнко відзначає такі особ-ливості сучасної соціалізації: 
– тривалість сучасної соціалізації у порів-нянні з попередніми періодами. У сучасно-

му суспільстві ставлення до дитинства відрізняється тим, що воно, як особливий період життєдіяльності, поціновується не менше, ніж життя дорослої людини; 
– сучасна соціалізація характеризується гу-манізацією дитинства, коли дитина є ос-новною цінністю сім’ї та суспільства; 
– особлива роль у сучасній соціалізації нале-жить здобуванню освіти та професії. Осві-та є необхідною умовою майже у всіх краї-нах. Успіхи сучасної освіти визначаються не тим, чому людина навчилася і якими знаннями, уміннями, навичками вона во-лодіє, а спроможністю здобувати нові знання та використовувати їх у нових умо-вах; 
– творчість також стає необхідною умовою соціалізації особистості. Сучасні підходи у педагогіці та психології визначають, що кожна людина – творча особистість; 
– складність і динаміка сучасної соціалізації вимагають максимальної гармонізації рис особистості у процесі соціального розвит-ку, що передбачає єдність двох протилеж-них начал: пластичності – стійкості; ексте-рнальності – інтернальності; конформнос-ті – нонконформності; екстраверсії – інтро-версії; мобільності – ригідності тощо [1]. Стає вочевидь зрозумілим, що у період зміни соціальних координат, утвердження нової мети та змісту освіти необхідно віднайти і відповідні засо-би виховання, які б насамперед співвідносилися із соціальною дійсністю та реальною соціальною ситуацією розвитку самої дитини, тобто своєрід-них і неповторних для кожного вікового періоду стосунків між дитиною та навколишнім світом. В умовах сучасної глобалізації та інформатизації суспільства, швидкої зміни змісту і способів кому-нікації та зростання інформаційної насиченості середовища життєдіяльності варто зважати на те, що засобами виховання є практично усі факти життя дитини, які спонукають її до альтруїстич-них почуттів, співпереживання, емоційно-поведінкової реакції, прояву своїх чеснот, умінь, соціального досвіду, досягнень. Це означає, що виховна практика повинна використовувати весь спектр життєвих проявів у їхньому природному виявленні. Як стверджують І. Кучерявий та О. Кнепіков, «Щоб вивчати особистість, слід вихо-дити з реалій її даності, а також умов, у яких про-ходить вся сукупна соціальна діяльність індиві-да» [5, 13]. Щоб набуття дитиною соціального дос-віду відбувалося без значних втрат для особистос-ті, потрібна педагогічно обґрунтована технологія реалізації соціалізаційних завдань особистості на етапі її дитинства, що вимагає оновленого педаго-гічного підходу й створення умов для гармонійної 



109 №  4  ( 6 3 ) ,  г р у д е н ь  2 0 1 8  

соціалізації дитини. Це сприятиме відображенню соціалізаційної траєкторії встановлення базових стосунків особистості із соціальним світом.  Учені одностайно вважають найважливішою інституцією соціалізації дитини – сім’ю, роль якою є винятковою і незамінною, особливо у пері-од так званої «первинної соціалізації», оскільки у дитини протягом її перших років життя доміну-ють соціалізаційні впливи сімейного оточення. Сім’я є тим безпосереднім соціальним оточенням, яке має максимальні можливості для поступового залучення дитини до світу духовно-моральних цінностей, до виконання незнайомих і водночас соціально значущих ролей, до оволодіння досві-дом рольової поведінки та спілкування, що необ-хідні дитині для її соціального становлення. Сім’я є основним посередником у комунікації, спілку-ванні індивіда із зовнішнім соціальним середови-щем, іншими інститутами соціуму. За потреби сім’я здійснює захист індивіда від жорстких не-сприятливих впливів сторонніх суспільних струк-тур і підтримує його на усіх фазах соціалізації. Батьківська сім’я як провідний мікрофактор соці-алізації виконує такі соціалізаційні функції: забез-печення фізичного та емоційного розвитку інди-віда; формування статевої ідентифікації дитини; забезпечення розумового розвитку дитини; роз-виток здібностей та потенційних можливостей індивіда; забезпечення дитині почуття захищено-сті; формування ціннісних орієнтацій особистості; сприяння оволодінню дитиною основними соці-альними нормами. Світ сім’ї і життя в ньому наси-чені повсякденними різноманітними ситуаціями, надають дитині можливостей відчути та усвідо-мити найрізноманітніші сторони життя, набути досвіду вчинків, поведінки, стосунків. Переживан-ня дитиною своїх взаємин у сім’ї моделюються у майбутньому у стосунки з іншими людьми. Як засвідчують спеціально проведені соціально-психологічні дослідження «сценарій» соціальної поведінки складається у дітей рано і достатньо стабільно у вигляді таких чотирьох типів соціаль-них установок, які формуються у сімейному спіл-куванні і в подальшому, переважним чином, ви-значають їх соціальну поведінку: «Я потрібний, мене люблять, і я люблю вас теж», «Я потрібний, мене люблять, а ви існуєте заради мене», «Мене не люблять, але я від усієї душі прагну пробитися до вас», «Я не потрібен, і мене не люблять, залиш-те мене у спокої» [11].  Науковці одностайно підкреслюють, що яви-ща дитячої бездоглядності та безпритульності, які останніми роками набувають поширення, ви-никли у результаті порушення державної інфра-структури соціалізації та соціального виховання 

дітей. Однією з вагомих причин виникнення без-доглядності є криза сучасної сім’ї: погіршення умов життєдіяльності, зубожіння населення, по-рушення моральних цінностей. У результаті тра-диційні цінності сім’ї витісняються сумнівними цінностями, що спотворюють «образ сім’ї»: однос-татеві шлюби, цивільні шлюби, дистантні сім’ї. Збільшення кількості неповних, конфліктних сі-мей, зайнятість батьків поряд з низьким рівнем їхньої педагогічної культури несприятливо впли-вають на соціалізацію дітей, призводять до зни-ження виховного потенціалу сім’ї та зменшення можливостей для повноцінного їх виховання.  В останні роки зафіксована значна кількість дітей, які страждають від жорстокості, психоло-гічного, фізичного та сексуального насильства батьків. Зростає кількість дітей із сімей, де батьки не спроможні забезпечити елементарні умови життєдіяльності дітей – нагодувати, одягнути, дати освіту і виховання. Зростає кількість випад-ків комерційної і кримінальної експлуатації дитя-чої бездоглядності, дитячої наркоманії, наркоти-зації та проституції. В Україні жорстоке ставлення до дітей у сім’ї є явищем поширеним, про що свід-чать факти відмови батьків від дітей, наявність конфліктних сімей, зростання бродяжництва і злочинності серед підлітків, а також дитячої сме-ртності. Таке жорстоке ставлення до дітей у сім’ї виконує деструктивну роль: підриває фізичне і психічне здоров’я дітей, формує девіантну поведі-нку, породжує дегуманізацію міжособистісних взаємин, призводить до деградації держави. Так, Н. Щербак, досліджуючи проблему жорстокого ставлення до дітей у сім’ї, вказує, що воно зумов-люється економічними, соціокультурними, психо-логічними та педагогічними причинами. Автор вважає, що для вирішення проблеми необхідно забезпечити спільну діяльність різних соціальних інституцій на основі повноцінної діагностики сім’ї та різнобічної її підтримки, здійснюючи превен-тивні заходи з означеної проблеми [12]. Але незважаючи на всю ту кризу, яку, на дум-ку соціологів та демографів, сьогодні переживає сім’я, вона залишається одним із найголовніших інститутів соціалізації особистості, яку, у більшос-ті випадків, здійснює стихійно. Увага до сім’ї як соціальної інституції обумов-люється наявними в сьогоденні суперечностями між її важливою значущістю як унікального мік-росоціуму функціонування дитини, поза межами якого неможливе формування адекватних уяв-лень про сімейні ролі, та постійно зростаючою актуальністю соціального замовлення, відображе-ного в державних документах, і натомість по-силенням явищ дестабілізації сучасної сім’ї, яку 
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підкреслюють більшість її дослідників. У сучасних соціокультурних умовах в центрі уваги соціально-педагогічних досліджень (Т. Алєксєєнко, О. Безпалько, Н. Гусак, В. Дереш, А. Капська, С. Макарчук та ін.) гостро постала проблема гото-вності особистості до сімейного життя. Як було зазначено, саме сім’я сприяє вихованню у дитини морально-емоційних цінностей, необхідних для майбутнього сімейного життя: подружні почуття, батьківські та материнські прихильності, рольові настанови взаємодії у родині тощо. Водночас, іс-нує категорія дітей, які перебувають поза вихов-ним сімейним інститутом – вихованці закладів інтернатного типу, більшість з яких виховувалися у неблагополучних сім’ях і мають викривлені уяв-лення про сімейне життя і сімейні обов’язки.  При порівняльному вивченні особливостей уявлень про сім’ю у підлітків із різних закладів освіти (інтернатного типу і школи) зафіксовано, що вихованці закладу інтернатного типу схильні ідеалізувати сімейні взаємини. При цьому позити-вна ідеальна модель в їхньому уявленні є розми-тою, нечіткою, з відсутніми уявленнями про по-бут сім’ї. Уявлення про сімейне життя, яке форму-ється у вихованців закладу інтернатного типу стихійно, відрізняються фрагментарністю, бідніс-тю емоційного забарвлення, часто викривлені, деформовані через недостатній позитивний вплив сім’ї, кризові явища, перебування дитини до інтернатного закладу у неблагополучній сім’ї, де «аморальна поведінка батьків, відсутність чуй-ності і уваги до дитини, байдуже, зневажливе і жорстоке ставлення призводить до виникнення “ерзац-сім’ї”, проживаючи у якій дитина зазнає різних форм депривації і може набути такого деві-антного досвіду, що може зруйнувати можливість повноцінного особистісного розвитку» [3, 22]. Така несприятлива сімейна ситуація і викривлені уявлення стосовно сімейного устрою негативно позначаються на розвитку очікувань дитини сто-совно майбутньої власної сім’ї і ускладнюються несприятливим емоційним фоном для формуван-ня особистості. Окрім того вихованці інтернатних закладів мають уявлення про те, якими сімейні стосунки не повинні бути, у результаті чого вини-кає конфліктна система вимог, де переплітаються з одного боку, ідеалізація, а з іншого – занижені вимоги до виконання елементарних етичних норм [3, 28]. Випускники установ інтернатного типу мають значні труднощі в створенні власної сім'ї та її збереженні. Вони з великими трудноща-ми входять у батьківську сім'ю чоловіка або дру-жини, часто не можуть побудувати повноцінні взаємини між собою. У них дуже швидко вичерпу-ється первинна прихильність, що нерідко призво-

дить до розлучення, або вони зовсім не створю-ють сім’ї. Часто випускники інтернатних установ створюють сім’ї між собою, зберігаючи звичку жити разом. Дівчатка часто стають жертвами об-ману, тому серед них так багато матерів-одиначок. Більшість випускниць не має постійно-го житла, матеріальної і фінансової підтримки, що врешті-решт примушує їх відмовлятися від своїх дітей, які знову поповнюють заклади інтернатно-го типу [9, 66].  Таким чином виключення із загальної систе-ми соціального становлення особистості дитини сімейного соціалізаційного впливу обмежує мож-ливості засвоєння нею соціального досвіду життя в родині, позбавляє особистість адекватного са-мовизначення, самоусвідомлення та самореаліза-ції. Обмежені можливості у формуванні сімейних рольових уявлень та зразків поведінки стають чинником, що провокує соціальну дезадаптацію вихованців закладів інтернатного типу. Усе вище-вказане дозволяє дійти висновку про необхід-ність підготовки вихованців закладу інтернатно-го типу до сімейного життя.  Поняття «готовність до шлюбу та сімейного життя» передбачає розуміння молодими людьми соціальної сутності сім'ї, суспільної значущості своїх дій, відповідних зобов'язань та відповідаль-ності одного перед одним за сім'ю і майбутніх ді-тей, добровільне прийняття і виконання турбот, що супроводжують сімейне життя, певне обмежен-ня особистої свободи. Підготовленість до сімейно-го життя В. Кравець визначає як «сформованість у молодих людей навичок здорового способу життя, наявність достатніх психолого-педагогічних, юри-дичних, економічних, медичних знань з питань становлення особистості, формування статево-рольової ідентифікації, розвитку комунікативних навичок, корекції особистих проблем, духовного виховання, створення власного іміджу; володіння знаннями медико-соціальних проблем алкоголіз-му, наркоманії, профілактики захворювань, що передаються статевим шляхом, планування сім'ї та збереження репродуктивного здоров'я молоді, профілактики вагітності, народження здорових дітей, розвитку сімейних традицій тощо» [5].  Дослідниця сучасних тенденцій статевого виховання учнівської молоді в країнах Євросоюзу О. Бялик, вивчаючи досвід ФРН, вважає, що за-вданнями підготовки молоді до майбутнього под-ружнього життя є:  
– прищеплення учням обох статей навичок спілкування та взаєморозуміння, а також здатність приймати усвідомлені рішення;  
– формування в учнів позитивного ставлен-ня до здорового способу життя, плануван-ня сім’ї та відповідального батьківства;  
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– забезпечення учнів відповідною інформа-цією, що дасть їм можливість зрозуміти процеси, що відбуваються з ними, що до-поможе їм адаптуватися до змін у період статевої зрілості, пройти з найменшими психологічними втратами «складний» етап дозрівання [2, 21].  На переконання В. Резничук та О. Василенко підготовка молоді до майбутнього подружнього життя охоплює декілька аспектів:  
– формування певного морального компле-ксу: готовність особистості прийняти на себе нову систему обов'язків щодо свого партнера, майбутніх дітей, йдеться насам-перед про розподіл ролей між подружжям;  
– готовність до міжособистісного спілкуван-ня і співпраці, сім'я є малою групою, для її нормального функціонування необхідна узгодженість ритмів життя подружжя;  
– готовність до самопожертви заради парт-нера, що передбачає здатність до відповід-ної діяльності, заснованої на альтруїзмі (безкорисливості);  
– наявність якостей, пов'язаних із проник-ненням у внутрішній світ людини (емпатійний комплекс);  
– висока естетична культура почуттів і по-ведінки особистості;  
– уміння розв'язувати конфлікти конструк-тивним способом, здатність до саморегу-ляції власної психіки і поведінки [8, 150].  Тому можемо констатувати, що цілеспрямо-ваний процес формування у вихованців інтернат-них закладів готовності до сімейного життя пови-нен ураховувати і нівелювати чинники, що нега-тивно впливають на реалізацію потенціалу май-бутнього члена родини. Автори монографії «Формування цінностей сімейного життя у вихо-ванців закладів інтернатного типу» правомірно наголошують на неоднозначному та суперечливо-му впливові, що позначаються на формуванні цін-ностей сімейного життя у старшокласників, таких особливостей організації життєдіяльності інтер-натних закладів:  
– постійне перебування вихованців в умовах колективу та вимушена адаптація до ве-ликої кількості однолітків, що виявляєть-ся в підвищеній збудженості, емоційній напрузі, тривожності та підсилює агресію учня; відсутність вільного приміщення, де б він міг побути наодинці, відпочити від дорослих і однолітків, що його оточують;  
– чітка регламентація поведінки, що значно знижує рівень самостійності, відповідально-сті учнів, мінімізує можливість рефлексії, спричиняє емоційне напруження дитини;  
– часта зміна вихователів і персоналу інтер-натних закладів з різними програмами 

виховання. Відсутність безумовного прий-няття дитини, необхідність постійно прис-тосовуватися можуть стати причиною по-яви таких негативних явищ, як-от пасивне ставлення дитини до життя, зростання конформізму, несформованість соціально значущих цінностей та орієнтирів;  
– зниження інтимності та довірливості у спілкуванні; його емоційна спрощеність; дефіцит можливості встановлення міцних і довготривалих взаємовідносин дитини із визначеним дорослим; превалювання ав-торитарної педагогіки; відсутність індиві-дуального підходу до учнів; надмірна опі-ка й покроковий контроль;  
– недостатня психолого-педагогічна підго-товка вихователів; переважна регламента-ція на групову, а не на індивідуальну спря-мованість виховних впливів;  
– недоліки програм виховання і навчання, які не компенсують «дефектів, спричине-них відсутністю сім’ї»;  
– життя в інтернатному закладі значно зву-жує діапазон статевих ролей, не створює засад для первинного самоототожнення з особою тотожної статі, внаслідок чого ви-никають труднощі на шляху набуття ген-дерної ідентичності, які проявляються у сплутуванні ролей, особливо сімейних [10, 18].  Усі ці чинники потрібно не лише враховувати в організації підготовки підлітків до сімейного життя, але й попереджувати і корегувати їх деза-даптивний вплив. Незважаючи на те, що заклад інтернатного типу соціальний за своїм призначенням і діти соці-алізуються в умовах активізації взаємозв’язків та-кого закладу з іншими неінституціональними чин-никами, інтернатний заклад є закритою устано-вою, коло зв’язків якого із соціумом залишається вузьким і неефективним. У найзагальнішому ви-гляді заклад інтернатного типу як відкрита соці-ально-педагогічна система, що різнобічно пов’яза-на з соціальним довкілям, покликана ефективно соціалізувати підлітків в аспекті їхньої готовності до сімейного життя, враховуючи такі основі засади:  
– формування зрілої мотивації на створення сім’ї, готовності прийняти на себе нову систему обов’язків сім’янина та батька (матері), урахування у процесі підготовки до сімейного життя рефлективної позиції кожного вихованця; 
– створення емоційно позитивного клімату, комфортного самопочуття вихованців, відчуття захищеності та підтримки, пере-ведення пріоритетів у питаннях вихован-ня та соціалізації дитини у площину соціа-льно-педагогічної взаємодії з суб’єктами соціуму;  
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– створення умов для реалізації соціально-моральних якостей особистості (відпо-відальності, терпимості, самостійності, вір-ності, чесності тощо), рольової гнучкості (уміння брати на себе різні ролі і відповіда-льно виконувати їх, узгоджувати функціо-нально-рольові очікування з партнером);  
– орієнтація підготовки на інтереси і потре-би вихованців, підбір адекватних підлітко-вому вікові і соціальній ситуації розвитку вихованців форм, методів і прийомів, орга-нізація різноманітних видів діяльності для активного прояву потенціалу майбут-нього сім’янина); 
– перетворення вихованців з об’єктів педа-гогічної роботи у її суб’єкти, де основна увага має бути приділена саме соціалізації та вихованню дітей, їхній підготовці до майбутнього самостійного життя та ство-рення повноцінної сім’ї;  
– продуктивна взаємодія усіх соціальних інститутів, у сферу діяльності яких потра-пляє кожен вихованець закладів інтернат-ного типу.  Усе це вимагає спеціальної професійної і ор-ганізаційної допомоги, спрямованої на взаєморо-

зуміння і продуктивну взаємодію представників різних спеціальностей, що беруть участь у процесі соціалізації вихованців закладів інтернатного ти-пу в аспекті їхньої підготовки до сімейного життя. Педагоги закладів інтернатного типу сприяють «розпредмеченню» середовища, розширюючи, збагачуючи його не лише соціальними стосунка-ми, але й переводячи предметно-речове облашту-вання життєдіяльності вихованців у соціально-моральний контекст. Загалом з урахуванням того, що у дітей, які соціалізуються в умовах закладів інтернатного типу, наявний негативний довід сімейних стосунків або він відсутній взагалі через відмову він них батьків на ранніх етапах онтоге-незу, необхідно внести корективи в систему під-готовки вихованців до самостійного сімейного життя, реалізувати систему психолого-педа-гогічної підтримки з урахуванням відповідально-сті усіх суб’єктів інтернатного закладу, визначен-ня загальних вимог до його випускників, забезпе-чення необхідним методичним інструментарієм процесу підготовки вихованців до сімейного жит-тя, що і складатиме перспективи подальших нау-кових розвідок.  
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Инна Рогальская-Яблонская, Надежда Рогальская. Социализация воспитанников учрежде-
ний интернатного типа в аспекте их подготовки к семейной жизни 

В статье освещаются аспекты процесса социализации личности, который проходит на фоне зна-
чительных общественно-политических, социально-экономических, ценностно-духовных и научно-
технологических изменений в общем и воспитанников учреждений интернатного типа, в частности. 
Констатируются определенные трудности сопровождающие процесс социализации подростков в ин-
тернатных учреждениях, его противоречия и связанные с этим коллизии. Констатуються певні 
труднощі, які супроводжують процес соціалізації підлітків у інтернатних закладах, його протиріччя і 
пов’язані з цим колізії. Автором поднимается проблема готовности воспитанников учреждений интер-
натного типа в аспекте их подготовки к семейной жизни.  

Ключевые  слова :  детство, социализация, воспитание, социальное развитие, учреждение интер-
натного типа, семейная жизнь, семья, институция, социум.  

 
Inna Rogalska-Yablonska, Nadia Rogalska. Residential institutions’ pupils’ socialization in the as-

pect of their readiness to family life 
The article covers aspects of the process of personal socialization, which is carried out against the backdrop 

of enormous socio-political, socio-economic, value-spiritual, and scientific and technological developments in gen-
eral and the students of the institution of the residential type, in particular. There are certain difficulties that ac-
company the process of teenagers’ socialization in residential institutions, its contradictions and the associated 
conflicts. 

The author emphasizes that the most important institution of children socialization is a family whose role is 
exceptional and irreplaceable, especially during the period of so-called "primary socialization", since the child 
during the first years of his life dominated the socialization influences of the family environment. It is noted that 
the phenomena of child neglect and homelessness, which in recent years have become widespread, arose as a re-
sult of the violation of the state infrastructure of socialization and social upbringing of children. One of the most 
important reasons for the emergence of homelessness is the crisis of the modern family: deterioration of living 
conditions, impoverishment of the population, violation of moral values. It is emphasized that in Ukraine, the cruel 
treatment of children in the family is a common phenomenon, as evidenced by the facts of refusal of parents from 
children, the presence of conflicting families, the growth of vagrancy and crime among adolescents, and child 
mortality. The results of the comparative study of the peculiarities of the perceptions of the family in adolescents 
from different educational institutions (boarding schools and schools) are recorded, that the students of the insti-
tution of the orphanage institutions tend to idealize family relationships, have distorted representations concern-
ing the family structure, which adversely affects the development of the child's expectations regarding the future 
their own family and are complicated by an unfavorable emotional background for the formation of personality. 
The concept of "readiness for marriage and family life" is revealed, tasks and aspects of youth preparation for 
future marital life, principles of organization of such training in residential institutions are defined. 

Key  words :  socialization, upbringing, social development, institution of boarding school, family life, family, 
institutions, society.  

ІННА РОГАЛЬСЬКА-ЯБЛОНСЬКА, НАДІЯ РОГАЛЬСЬКА Соціалізація вихованців закладу інтернатного типу в аспекті їхньої готовності до сімейного життя 


