
УДК 364-4:364-7:364.6 

Грицанюк В.В. 

кандидат політичних наук 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ВУЛИЧНИМИ ДІТЬМИ В 

УКРАЇНІ. 

У статті розглядаються особливостісоціальноїроботиз вуличними 

дітьми. Проаналізовано проблеми соціалізації тих дітей та підлітків, що 

опинилися на вулиці, організацію їх діяльності на вулиці.Визначеноосновні 

завдання та напрями вуличноїсоціальної роботи. Дано рекомендації 

соціальному працівнику для налагодження результативної роботи з цією 

категорією клієнтів. 
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Створення умов для позитивно орієнтованої соціалізації особистості, 

що сприяє самореалізації молодого покоління в інтересах суспільства є 

головною метою соціальної роботи як на рівні держави так і місцевих органів 

влади. Особливої допомоги для успішної соціалізації потребують найбільш 

вразливі категорії дітей та молоді такі як діти-сироти, вихованці інтернатних 

закладів, діти з багатодітних і малозабезпечених родин, діти з проблемних 

сімей.У даній статтіпоставлено за мету проаналізувати проблемисоціалізації 

тих дітей та підлітків, що опинилися на вулиці.Адже діти на вулиці є 

свідченням серйозних проблем у суспільстві. Як наслідок, в останні роки в 

дитячомувуличномусоціумі стала нормою кримінальнадіяльність, 

проституція, регулярневживанняпсихоактивнихречовин. 

Надзвичайну актуальність цієї проблеми підтверджує ряд фактів, 

зокрема, за даними ЮНІСЕФ в Україні переважна більшість «дітей вулиці» – 

це діти підліткового віку, здебільшого хлопчики. Окрім того, більшість дітей, 

які знаходять своє місце на вулиці мають повні сім’ї чи вихідці з неповних 

сімей, тільки 4,5 % сиріт йдуть жити на вулицю [1]. У 2011 

роцідвітретинидітей, які жили на вулиці, не малипостійногомісцяпроживання 



за останні три місяці. Кожнадесятадитина не знала, чи жива її мама. 

Кожнатретя – чиживийбатько. Двітретиницихдітей не 

малижодногомедичногообстеження. І майже половина – 46% – не 

малипаспортів, а 44% – не малижодногосертифікату про будь-яку 

освіту.[2]Щодо кількості «вуличних дітей» в Україні, то не існує офіційної 

статистики, а є декілька різних та деколи суперечливих версій, так Юрій 

Павленко на початку 2013 року оголосив, що масову дитячу безпритульність 

в Україні ліквідовано: «Масова і безконтрольна безпритульність була 

подолана. Якщо раніше 90 притулків для «дітей вулиці» були переповнені, то 

сьогодні вони заповнені на третину»[4]. За приблизними підрахунками 

Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ кількість безпритульних дітей, віком від 10 

до 19 років, в Україні становить близько 150-160 тисяч, тоді як офіційна 

статистика повідомляє про 12 тисяч [5]. Суперечливість цих даних свідчить 

про неефективність державної системи протидії безпритульності дітей. 

Проблемою визначення терміну «вуличні діти» та особливостями 

соціальної роботи з ними займалися багато вітчизняних та зарубіжних 

науковців, зокрема: А. Адлер,С. Бадора, О. Безпалько, 

Р. Вайнола,Л. Волинець, Е. Воронова, М. Гернет, А. Зінченко,А. Капська, 

М. Левітіна (Маро), П. Люблінський, Н. Павлик, Н. Пов’якіль, С. Познишев, 

З. Рогач,В. Рубінштейн, Т. Семигіна, Е. Холостова, Д. Футтер та ін. 

Перш за все означимо, що в даній статті під терміном “дітивулиці” ми 

будемо розуміти наступні категоріїнеповнолітніх:  

1. безпритульнідіти–діти, які не маютьпостійногомісцяпроживання через 

втратубатьків, асоціальніформиповедінкидорослихусім’ї;  

2. діти, якихвигнали з дому батьки;  

3. бездогляднідіти–діти, якімаютьпевнемісцепроживання, але 

змушеніперебувати на вулиці в 

результатіматеріальноїнеспроможностіопікунів, психічнихрозладівбатьків, 

байдужогоставленняостанніх до вихованнядітей;  
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4. діти-втікачіізвиховнихустанов –діти, якізазналипсихологічного, фізичного 

та сексуальногонасильства у закладах інтернатного типу та притулках;  

5. діти-втікачііззовніблагополучнихсімей–діти з 

високимрівнемконфліктності, акцентуаціями та патологіями характеру, 

відхиленнями у психічному та особистісномурозвитку;  

6. діти, якіза своїмипсихологічнимиознакамисхильні до 

постійногоперебування на вулиці–діти, позбавлені систематичного 

батьківськогопіклування, аутсайдеришкільнихколективів, діти з 

яскравовираженимиознакамиважковиховуваності, схильні до 

безцільногопроведення[3]. 

Працюючи з дітьми вулиці соціальним працівникам потрібно 

усвідомлювати, що стаж перебування на вулиці таких дітей триває від 

декількох місяців до декількох років, грунтуючись на це і обираються методи 

роботи.Першочерговим завданням соціального працівника, який працює з 

цією верствою дітей є якомога більше дізнатися про спосіб їх життя, їх побут 

на вулиці і взаємовідносини між собою, для того, щоб мати важелі впливу 

при переконанні цих дітей повернутися додому чи в дитячий будинок, або 

звернутися за допомогою в спеціалізовану службу.  

Бажаннязмінитисвійспосібжиття увуличноїдитини, яка не знала в 

«нормальному» життінічогохорошого, виникає 

нечасто.Вулицядаєможливістьдітямзадовольнити потреби, 

можливістьзаробитигроші, бути «дорослим». 

Досвідроботисоціальнихпрацівниківпоказує , 

щочимдовшедитиназнаходиться на вулиці, тимменша у неїмотивація до 

повернення в нормальнежиття, тимскладнішийпроцесресоціалізації. Діти, 

якідовгоживуть на вулицібільшсхильні до кримінальної, 

асоціальноїповедінки, порушенняморальних, соціальних норм стає для 

дитини нормою. Подорослівши, вони поповнятьгрупу людей з 

яскравовираженоюсхильністю до асоціальноїповедінки і способу життя, 



поповнять і без того величезнугрупубездомних. Налаштувати таких 

дітейзмінитисвійвуличний статус і повернутисядодомучи дитячий 

будиноксоціальномупрацівникудужеважко. Проробившискладну роботу з 

дитиною і повернувши її до нормального способу життя, у 

соціальногопрацівниканемаєгарантії, що через деякий час дитиназнову не 

виявиться на вулиці. Тому соціальномупрацівникунедостатньосформувати у 

дитинимотивацію на зміну способу життя, потрібнопрацювати і з сім'ями, і з 

дитячимиустановами, щобдитина, яка повернулася, 

отрималавідповіднутурботу і безпеку. 

Більшість вуличних дітей прагнуть обʼєднатися в групи, займаючи 

певні території міста. Групиформуються за формою заробіткуабо за 

місцемпроживання, володіють високимступенемсвободи. Є групиаморфні і 

які не маютьчіткоїструктури і явнихлідерів, такігрупи легко розпадаються і 

міняютьмісцесвогоперебування. Чисельністьгрупи не постійна і 

залежитьвідбагатьохфакторів. Майжевсігрупивуличних дітей складаються на 

2/3 з молодих людей 18-23 років, яківиявилися на вулиціще в 

підлітковомувіці. 1/3 групискладаютьнеповнолітнідіти. До 

молодшихдітейвсерединіцихгрупвідносяться, як правило, добре, адже вони 

просячимилостинюможутьзаробитибільше грошей ніжстаршіколеги. 

Старшим, у своючергу, легшекупити наркотики, алкоголь, сигарети. В 

багатьохгрупахвуличнихдітейзначначастина того, щозаробляєкожна дитина 

ділиться на всіх. Деякігрупизнаходятьсяпідвпливомповнолітньоголідера, 

щомаєасоціальнийдосвід, часто втягуєвуличнихдітей в 

кримінальнудіяльність. Вдень і ввечерівуличнихдітей, як правило, 

можнаспостерігати в місцяхвеликогоскупчення людей, там де 

найлегшезаробити. Ночуютьвуличнідіти в основному на горищах і в 

підвалах.Першою проблемою з якоюстикаєтьсясоціальнийпрацівник – 

ценедовіра до них вуличнихдітей, не бажанняйти на контакт з дорослими. 

Тому першочерговим і найважчимзавданнямсоціальногопрацівника є 



встановитидовірливий контакт з дитиною. Власне в цьому і полягаєаутріч 

робота – це робота спеціалістів на вулиці в місцяхскупченнявуличнихдітей, з 

ціллюзалучитиїх до участі в заходах, якіздійснюються державою 

чигромадськими проектами. 

Визначимо ж основнізавданняаутрічроботи: 

1. Встановлення і підтримка контакту з вуличними дітьми. 

2. Зниження ризику, що пов’язані тривалим перебуванням дітей на 

вулиці. 

3. Сприяння в формуванні мотивації вуличних дітей на повернення в 

сім’ю, в притулок, та на вироблення активної позиції у вирішенні 

власної долі. 

4. Моніторинг ситуації на вулиці і швидке соціальне реагування на дітей, 

які нещодавно вийшли на вулицю. 

Як бачимо, робота вуличногосоціальногопрацівника є 

доситьдинамічною. Аутрічпрацівник повинен добре володітиінформацією де 

збираєтьсягрупа, як заробляє на життя, чивживають члени 

групипсихоактивніречовини, якісаме. Важливотакож знати хто є 

лідеромвуличноїгрупи та яка допомогаїйнеобхідна. 

Завчасносоціальнийпрацівникскладає план аутрічроботи, 

якийзалежитьвідконкретнихзавдань: пошукновихскупченьвуличнихдітейчи 

робота з вже відомими і підтримання контакту. Відцьогозалежитьмісце і час 

роботисоціальногопрацівника. Як 

правило,аутрічсоціальніпрацівникирозпочинають роботу ввечері о 18 чи 19 

годині. Знаходятьдітей в місцях великого скупчення людей: 

біляторговихпунктів, кафе, а також в підвалах, в квартирах-притонах. 

Вуличнихдітей легко розпізнати: як правило вони брудні, часто знаходяться в 

станітоксичного, алкогольного чинаркотичногосп’яніння, зазвичайведуть 

себе більшвільноніжїх «домашні» ровесники. 



Як вжезгадувалосьвище, 

першочерговимзавданнямсоціальногопрацівника є встановленнядовірливого 

контакту. Більшість «вуличнихдітей» вжезнаютьабочули про 

вуличнихсоціальнихпрацівників. Але часто з недовіроювідносяться до них, 

вважаючи, щотіможутьздатиїх в міліціюабо насильно відправити в 

дитячібудинкичи до батьків. Тут вирішальну роль 

відіграєособистістьсоціальногопрацівника і репутація у вуличномутоваристві 

закладу, якийвінпредставляє. 

Встановленняпервинного контакту відбуваєтьсянаступним чином: 

1. Аутріч працівник деякий час просто непомітно спостерігає за 

вуличними дітьми, чим вони займаються, з ким спілкуються, як себе 

ведуть, чи не знаходяться у стані наркотичного чи алкогольного 

сп’яніння. 

2. Підібравши слушну нагоду соціальний працівник підходить до дитини, 

представляється і розказує який заклад чи організацію представляє, про 

те, що він хоче і може допомогти дитині, та пропонує дитині 

поспілкуватися. 

3. На наступному етапі, залежно від ситуації та індивідуальних 

особливостей дитини, соціальний працівник може запропонувати їй 

поїсти в найближчому кафе і поговорити. В середньому перший 

контакт з вуличною дитиною може тривати від 5 хвилин до 1 години. 

Враховуючиспецифікуроботи при встановленні контакту з 

вуличнимидітьмиаутрічсоціальномупрацівнику рекомендовано: 

1. Бути доброзичливим. 

2. Уважно слухати дитину. 

3. Намагатися «розговорити» дитину. 

4. Старатися, щоб бесіда відбувалася природно. Показати дитині свою 

зацікавленість (жартувати, відповідати на жарти дитини, задавати 

уточнювальні питання). 



5. Розмовляти рівно, спокійно і на одній мові (не вживати складних слів, 

не реагувати на можливу агресію та провокацію зі сторони дитини). 

6. Не нав’язуватися. Якщо дитина не хоче йти на контакт, то можна 

просто лишити інформацію про себе з пропозицією поцікавитися у 

своїх друзів про організацію, яку представляє соціальний працівник. 

7. Постаратися зацікавити дитину, звернути увагу на те, що їй цікаво. 

Все це допоможе налагодити контакт і допоможе дитині зрозуміти, 

що її життям цікавляться. 

8. Намагатися розвіяти сумніви дитини. Запропонувати дитині логічно 

поміркувати, що якби соціальний працівник здавав би дітей без їх 

відома в міліцію чи дитячий будинок, то це було б давно відомо всім, 

але таких випадків не було. 

Під час бесіди з дитиною аутріч працівник, як правило, намагається 

вияснити як можна більше інформації про дитину, її життя, ім’я, вік, причини 

виходу на вулицю. 

Основниминапрямкамивуличноїроботи є: 

1. Моніторинг ситуації та виявлення нових скупчень дітей. 

2. Встановлення контакту з «новими» вуличними дітьми і підтримання 

добрих відносин з «старими». 

3. Збір інформації про дитину, з якою вдалося встановити контакт. 

Отримання інформації про зміни, які відбулися з дітьми, з якими вже 

ведеться соціальна робота. 

4. Інформування про наслідки життя на вулиці, про правила безпечної 

поведінки та про заклади де можна отримати допомогу. 

5. Мотиваційне консультування дітей на зміну поведінки та способу 

життя. 

6. Розповсюдження інформаційних та профілактичних матеріалів. 

7. Консультування по соціальним, юридичним та базовим медичним 

питанням. 



Визначимо яких же принципів потрібно дотримуватися соціальному 

працівнику, щоб його робота була професійною та результативною. Перш за 

дуже важливо появлятися в одних і тих же місцях регулярно, оскільки діти не 

відразу йдуть на контакт, їм потрібен час щоб довіритися соціальному 

працівнику. Тобто робота аутріч-працівника має бути систематичною та 

регулярною. По друге, важлива особиста безпека соціальних працівників, 

тому їм необхідно працювати в парах. Крім безпеки, робота в парах дає 

можливість краще пізнати підопічних дітей через обмін думками про них. 

Третім принципом в цій роботі є добровільність. Він дає змогу дитині 

зрозуміти, що вона має право вибору. Четвертим принципом є 

пунктуальність. Якщо соціальний працівник назначивши зустріч дитині, має 

обов’язково прийти та не спізнитися, тому що він ризикує втратити довіру 

дитини. Наступний принцип, чи не найважливіший,  – це щире відношення 

до дитини. Дитину не можна засуджувати, проявляти гидливість, хоч вона 

може бути брудною, з вошами, ВІЛ позитивною чи під впливом 

психотропних речовин. Потрібно приймати дитину такою, якою вона є. 

Отже, в основі роботи з дітьми на вулиці лежить комплексний підхід до 

проблеми вуличних дітей, який потребує залучення в роботу різних 

спеціалістів-педагогів, працівників охорони здоровʾя, міліції, соціальних 

працівників. Успіх роботи спеціалістів у сфері захисту цієї категорії дітей 

залежить від вибору і реалізації методів, які застосовуються. Вони мають 

ґрунтуватися на розумінні та усвідомлені індивідуальних особливостей 

дитини, до якої будуть застосовуватися, а також на глибоких професійних 

знаннях, якими повинні володіти спеціалісти. Як бачимо, надзвичайно 

складну і важливу справу виконують вуличні соціальні працівники. Адже 

повернення вуличних дітей в нормальний стан дасть можливість вирішити 

багато суспільних проблем.  
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В.В. Грицанюк 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С УЛИЧНЫМИ 

ДЕТЬМИ В УКРАИНЕ 

В статьерассматриваются особенностисоциальнойработыс 

уличнымидетьми.Проанализированы проблемысоциализациидетей 

иподростков, оказавшихсяна улице иорганизацияихдеятельностина 

улице.Определены основные задачиинаправленияуличнойсоциальнойработы. 

Даны рекомендациисоциальному работникудля налаживаниярезультативной 

работыс этой категориейклиентов.  

 

Ключевыеслова:дети-улицы, социализация, аутричработа. 

 

V. Hrytsanyuk 

FEATURESSOCIAL WORK WITHSTREET CHILDRENIN 

UKRAINE. 

 

The articlediscussesthe features ofsocial workwith streetchildren.The 

problems ofsocializationofchildren andadolescents whowere on thestreets, 
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organizing their activitieson the streets.The maintasks and directions ofstreet 

socialwork.Recommendationssocial workerto establisheffective workwith this 

groupof clients. 

Keywords:street-children,socialization,outreach work. 


