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Сирітство – давня проблема, яка є актуальною й посьогодні.
Досліджуючи першоджерела з питання соціального сирітства, нашу увагу привернула робота З.Г. Зайцевої, яка вивчала підготовленість молоді до сімейного життя. Практичні рекомендації з

надання психологічної допомоги, соціальної підтримки дітей-сиріт та дітей, які залишились без батьківського піклування, пропонують Т.І. Шульга, В. Слот, Х. Спаніярд. Готовність дітей-сиріт
до самостійного життя та соціальні проблеми випускників інтернатних закладів досліджує Л.С. Волинець. Велика робота з дослідження психології сирітства зроблена А.М. Прихожан та Н.Н.
Толстих.

Після виходу з закладів для дітей-сиріт вихованці мають глобальні труднощі в адаптації до довколишнього світу, часто стають асоціальними особистостями: залежними, не здатними до
самостійного відповідального життя, часто емоційно байдужими й жорстокими [4, - c. 87].

Одним із найважливіших завдань інтернатних закладів для дітей-сиріт (власне, як і будь-кого, хто виховує дітей) є саме підготовка дітей до самостійного життя в суспільстві, оскільки
успішна соціальна адаптація (готовність до шлюбу, вибору професії, організації побуту, дозвілля, спілкування) визначальною мірою залежить від наявності цих навичок. [3, - с. 93].

Зростаючи під опікою держави, діти-вихованці інтернатів випускаються в доросле та самостійне життя майже не пристосованими до нього. Серед інших критеріїв соціальної
неадаптованості виділяється непідготовленість до сімейного життя. Адже життя поза сім’єю не дало можливості сформувати уявлення про її функціонування. Сироти, вихованці інтернатів, - це
діти, які або взагалі ніколи не виховувалися в сім'ї і не уявляють, як вона влаштована і функціонує (кинуті і "відмовлені" діти), як відбувається взаємодія її членів, або уявляють собі тільки
деякі фрагменти сімейного виховання (батьки загинули в ранньому віці), а нерідко бачать його в перетвореній, соціально негативній формі (сім'ї алкоголіків, наркоманів, девіантів і злочинців).

Ситуація, яка склалася в сучасному суспільстві – падіння народжуваності, ранні шлюби, збільшення самотніх неповнолітніх матерів, зростання розлучень, зменшення кількості дітей у
сім’ях, поява значної кількості бездітних сімей, деформовані шлюбні взаємини (відкладання шлюбу на невизначений термін), відсутність у молоді знань з питань планування сім’ї,
репродуктивного здоров’я тощо – все це ставить питання про необхідність підготовки молоді до сімейного життя. Особливо гостро це питання звучить для дитини - сироти: діти-сироти і діти,
які залишилися без батьківської опіки, позбавлені тісного спілкування з дорослими і в першу чергу з близькими, які б передали їм свій життєвий досвід. Підвищена цінність сім'ї і недостатній
життєвий досвід приводять до ідеалізації сиротами взаємостосунків у сім'ї і образу сім'янина. Одночасно існує негативний образ того, яким не повинні бути ці взаємостосунки. Зіткнення двох
образів породжує конфліктну систему вимог ідеалізованих і невизначених, з одного боку, і непомірно низьких, обмежених нормами поведінки – з іншого [2, - с.17].

Самі випускники інтернатів вважають, що необхідно навчати дітей практичних навичок: готувати їжу, робити заготовки на зиму, шити, в'язати, витрачати й економити гроші і т. ін., також
висловлювалася думка, що необхідно ввести в інтернаті курс про сім'ю і сімейні відносини, знайомити з різними спеціальностями, а по закінченні інтернату дати одну з них, щоби була
можливість вже відразу після випуску заробляти собі на життя [3, - с. 67].

Експериментальна робота з дослідження стану підготовленості сиріт дітей-сиріт до подружнього життя проводилась у співпраці з Мелітопольським міським центром соціальних служб для
сім'ї, дітей і молоді. У досліджені брали участь 40 випробуваних-сиріт (по 20 в контрольній та експериментальній групі) з них 14 дівчат і 26 хлопців у віці від 15 до 18 років учні ПТУ№ 24,
Мелітопольського професійного ліцею залізничного транспорту, Мелітопольського вищого училища культури, Мелітопольського медичного коледжу.

Згідно з цілями і задачами дослідження всі члени груп належали до біологічних або соціальних дітей-сиріт вихованців інтернатних закладів.
Для визначення особливостей соціально-психологічної готовності сиріт до сімейного життя, для підтвердження гіпотези, що сироти дійсно мають рівень підготовленості до подружнього

життя нижчий за молодь, яка виховувалась у родині, нами була залучена до дослідження група студентів Мелітопольського державного педагогічного університету 1 курсу (17-18 років) у
кількості 40 чоловік як таких, що виховувалися в сім’ях.

Однією з діагностичних методик, яка використовувалася в експерименті, була методика незакінчених речень Сакса-Сіднея модифікована для визначення відношення до власної статі,
взаємовідношення між статями [1, - с.8].

Мета методики – визначити відношення до власної та протилежної статі, до гендерних взаємовідносин, до власного майбутнього, а також ставлення до друзів та близьких людей.
За методикою "Незакінчені речення" сиротам було запропоновано закінчити речення на власний розсуд, довго не замислюючись, записати перше, що спаде на думку.
Наведемо найбільш характерні відповіді, отримані від випробовуваних:
1.     Майбутнє здається мені:
А) хорошим Б) нормальним В) не дуже світлим
2.     Жінки:
А) красиві і добрі Б) хранительки сім'ї В) повинні бути хорошими матерями
3.     Вважаю, що людина, яка любить:
А) повинна бути щасливою Б) хороша, нормальна В) готова на все
4.     Справжній чоловік ніколи:
А) не образить, не вдарить жінку Б) не помиляється, не плаче В) не стане уникати проблем
5.     Щоби тебе поважали:
А) поважай інших Б) поступай правильно В) роби добро
6.     Коли мені буде 30 років:
А) я працюватиму Б) у мене буде сім'я, діти В) буду стар-(им), (ою), не доживу
7.     У справжній жінці вражає:
А) краса Б) доброта, скромність В) все
8.     Я називаю бабою того, хто:
А) багато розмовляє Б) скандалить і розпускає плітки В) за мамчину спідницю тримається
9.     Чоловіки звично:
А) працюють Б) п'ють, палять, їдять В) рідко бувають удома
10. Любов без відповіді:
А) це погано Б) це не любов В) реальне життя
11. Мій кращий друг:
А) людина, яка мене розуміє Б) я сам В) брат, Діма, Наташа і т.д.
12.  Учителі рідко можуть зрозуміти:
А) мене, мої жарти Б) помилки, спізнення В) не знаю
13. Для дорослих жіночність – це: А) краса, доброта Б) ідеал В) не знаю
14.  Дорослі вважають, що мужність:
А) хоробрість, уміння за себе постояти Б) це нормальне явище В) не знаю
15. Коли я закохуюся:
А) я втрачаю голову Б) це назавжди В) не знаю
16.  Коли в мене буде сім'я:
А) я буду її любити, оберігати і забезпечувати Б) я буду хорошою дружиною, кину палити В) не знаю
17.  Мої відносини з особами протилежної статі завжди:
А) хороші, класні Б) нормальні В) не знаю
18.  Мій близький друг (подруга):
А) мене завжди розуміє, підтримує Б) хороші люди В) моя сестра, брат
19.  Мій ідеал:
А) це я сам (а) Б) бабуся, вчителька В) нема
Отримані результати представлені в таблицях 1,2
Аналізуючи результати методики, ми можемо зауважити, що в сиріт, у порівнянні з молоддю, що виховувалась у сім’ях, більший відсоток необізнаності, невизначеності в питаннях

ставлення до своєї та протилежної статі, недостатня компетенція в питаннях міжстатевих взаємовідносин  (26,2% сиріт, 0,6% вихованців сімей), більший відсоток негативного, ворожого
ставлення до інших людей (15% сиріт і 6,2% вихованців сімей), значний відсоток невизначеного (23,7 % сиріт і 12,85 вихованців сімей ) або негативного (15,1 % сиріт у порівнянні з 4,05 %
вихованців сімей) ставлення до власного майбутнього.

Таким чином ми бачимо, що сироти особливо гостро потребують спеціальної підготовки до подружнього життя. Адже вони – група ризику. Випускники дитячих установ інтернатного типу
переживають значні труднощі в створенні власної сім'ї та її збереженні. Вони з великими труднощами входять у батьківську сім'ю чоловіка або дружини, часто не можуть побудувати
повноцінні взаємостосунки між собою. У них дуже швидко вичерпується первинна прихильність, що нерідко призводить до розлучення, або вони зовсім не створюють сім’ї. Часто випускники
інтернатних установ створюють сім’ї між собою, зберігаючи звичку жити разом. Дівчатка часто стають жертвами обману, тому серед них так багато матерів-одиначок. Більшість випускниць не
має постійного житла, матеріальної і фінансової підтримки, що врешті-решт примушує їх відмовлятися від своїх дітей, тим самим поповнюючи дитячі дома наступним поколінням [3, - с.66].

Таблиця 1
Оцінка підготовленості сиріт до сімейного життя за методикою "Незакінчені речення"

ШКАЛИ
Показники (%)

Позитивне (%) Негативне (%) Нейтральне (%) Немає відповіді (%)
чол жін середнє

арифметичне
чол жін середнє

арифметичне
чол жін середнє

арифметичне
чол жін середнє

арифметичне
1. Ставлення до
жіночої статі 53,6 64,6 59,1 7,8 0 3,9 15,5 20,8 18,2 23,2 14,6 18,9
2. Ставлення до
чоловічої статі 38 50 44 15,5 20,9 18,2 19,1 0 9,55 27,4 29,2 28,3
3. Міжстатеві
взаємовідносини 31 50 40,5 26,7 14,6 20,7 19,1 6,2 12,7 23,2 29,2 26,2
4. Ставлення
до майбутнього 34,4 58,4 46,4 15,5 14,6 15,1 23,2 6,2 14,7 26,7 20,8 23,75
5. Ставлення до
друзів, близьких
людей

50 50 50 15,5 14,6 15,05 19 20,8 19,9 15,5 14,6 15,05

 
Таблиця 2

Оцінка підготовленості вихованців сімей до сімейного життя за методикою "Незакінчені речення"



ШКАЛИ
Показники (%)

Позитивне (%) Негативне (%) Нейтральне (%) Немає відповіді (%)
чол жін середнє арифметичне чол жін середнє арифметичне чол жін середнє

арифметичне
чол жін середнє

арифметичне
1 Ставлення до жіночої статі 50 75 62,5 0 6,25 3,1 42,5 12,5 27,5 7,5 1,88 4,7

2 Ставлення до чоловічої статі 75 54,4 29,7 0 14,4 7,2 25 26,9 25,9 0 4,4 2,2

3. Міжстатеві взаємовідносини 50 45 47,5 20 37,5 28,8 30 15 22,5 0 1,25 0,6

4 Ставлення до майбутнього 67,5 75 71,25 0 8,1 4,05 25 12,5 18,75 7,5 4,4 12,85
5 Ставлення до друзів, близьких
людей 40 52,5 46,25 5 7,5 6,25 55 33,8 44,4 0 6,2 3,1

 

Аналізуючи наведене, можна стверджувати що соціальна зрілість взагалі і підготовленість до подружнього життя зокрема в юнацтва даної категорії є несформованою, унаслідок чого може
бути ускладнена їхня адаптація до самостійного життя. Недостатня компетенція сиріт у взаємовідношеннях з соціумом впливає на різні сторони їх життя, а отже потребує практики надання
психологічної допомоги.
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РЕЗЮМЕ

Розглядається проблема незадовільної підготовленості до сімейного життя сирітської молоді у порівнянні з молоддю, яка виховувалась у сім’ях. Сироти з дитинства не мають сім'ї, тому у
підлітковому та юнацькому віці мріють про її створення. Але вони часто мають труднощі у спілкуванні з чоловіком (дружиною), з великими труднощами входять до їх батьківських сімей.
Часто їх шлюб виявляється нетривалим.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СИРОТСКОЙ МОЛОДЕЖИ К СУПРУ-ЖЕСКОЙ ЖИЗНИ

РЕЗЮМЕ

Рассматривается проблема неудовлетворительной подготовленности к семейной жизни сиротской молодежи в сравнении с молодежью, воспитывавшейся в семьях. Сироты с детства не
имеют семьи, потому в подростковом и юношеском возрасте мечтают о ее создании. Однако они часто имеют трудности в общении с мужем (женой), с большими трудностями входят в их
родительскую семью. Часто их брак оказывается недолговечным.

 

Ключевые слова: сирота, экспериментальная и контрольная группы, готовность к семейной жизни.
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INVESTIGATION ON THE STATE OF READINESS OF ORPHAN YOUTH

 

SUMMARY

The article analyzes the problem of poor readiness of young orphans to family life in comparison with youth brought up in the family. Orphans don’t have their family from childhood, therefore in young
age they dream about creating it. Nevertheless they often have difficulties in communication with their spouse, or when entering their spouse’s family. Their marriage doesn’t often last long.
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