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МОЖЛИВОСТІ КУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
В ІНТЕГРАЦІЇ ДІТЕЙ-ВПО В НОВУ ГРОМАДУ

Проблема адаптації ВПО в приймаючій громаді є актуальною 
в контексті примирення, формування культури миру і розбудови со-
борної України в умовах військового конфлікту на Сході України. І від 
успішності адаптації дітей і дорослих в новій громаді буде залежати 
мир і добробут в нашій країні. Нас цікавлять можливості культурної 
адаптації дітей з числа ВПО в контексті інтеграції в нову громаду.

Але потрібно спочатку визначити проблеми дітей-ВПО в новій 
громаді. Так, діти-переселенці часто вважають, що їх не сприймають 
в класі та вважають винними в розпалюванні військового конфлікту. 
Ця проблема може супроводжуватися буллінгом. До того ж, існує ще 
остракізм, кібербулінг, тролінг, хейзинг тощо в дитячому середовищі, 
приводом до яких є іншість дітей (в одязі, мові, звичках, субкультурі, 
освіченості, цінностях тощо) [1].

Дослідження щодо дітей-ВПО [2, с. 35] свідчать, що «діти є но-
сіями певного культурного досвіду (світогляд, спосіб мислення, 
ставлення до часу, релігії, роботи, прекрасного тощо) того соціаль-
ного середовища, частиною якого вони були. Їхня культурна адапта-
ція відбувається в умовах соціальної та економічної нестабільності. 
Це накладає відбиток на їхню поведінку та взаємодію з місцевими 
в шкільному середовищі. Культурна дистанція між учнями з чис-
ла внутрішніх переселенців та місцевої більшості часто переростає 
в культурний шок для перших. Опитування вчителів, які працюють із 
дітьми-переселенцями, свідчать, що часто серед цих дітей спостері-
гається негативне ставлення, апатія, прихована агресія.

Проблеми непорозуміння у дітей в ЗНЗ виникають внаслідок того, 
що місцеві діти не розуміють і не відчувають того, з чим стикнулися ді-
ти-ВПО. Більш того, це не розуміють часто і вчителі та батьки інших 
учнів. І ставляться до дітей з числа ВПО як до звичайних – із типовими 
проблемами поведінки й соціалізації. Таким чином, можна виділити 
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такі проблеми дітей з числа ВПО: 1) типові вікові проблеми соціалі-
зації; проблеми, які пов’язані з культурною та соціальною адаптацією 
в новій громаді й новому дитячому середовищі; 2) проблеми, які вини-
кли внаслідок того, що діти були свідками війни і мають травматичний 
досвід та значні психологічні проблеми, які не розуміють мирні меш-
канці нового середовища; 3) проблеми, які пов’язані з сімейною ситу-
ацією (психологічний, майновий стан батьків, утрата ними соціальних 
і професійних зв’язків, роботи, перекладання на дітей частини своїх 
турбот – догляд за молодшими дітьми, дідусями і бабусями тощо – 
в той час як діти мають свої проблеми і це додає їм навантаження 
і труднощів соціалізації); 4) проблеми, які пов’язані зі сприйняттям ді-
тей із іншої місцевості в приймаючій громаді [4].

Усе це створює труднощі при адаптації (асиміляції) в новій грома-
ді дітей із числа ВПО. Тому потрібна робота з формування культури 
миру і толерантності серед дітей з урахуванням їхніх вікових особли-
востей, популяризація цих напрямів у ЗМІ, культурних заходах, про-
ведення тижнів толерантності тощо. Цілком усунути з пам’яті дітей 
трагічні згадки неможливо, але метою працівників культури перш за 
все повинно бути повернення дітей до нормального образу життя, до 
дитинства. Це означає необхідність культурних заходів у мікрорайо-
нах типу ігор, концертів, вікторин тощо. Доведено, що діти з родин 
ВПО менше залежать від шкільного оточення, більше від позиції бать-
ків та атмосфери в родині (вибір джерела підтримки, місце комфорт-
ного перебування, потреба в спілкуванні тощо) [2, с. 31]. Тому робота 
працівників сфери культури з ними має бути спрямована на інтегра-
цію та адаптацію сімей в нове середовище, укріплення сімей і попу-
ляризацію сімейного образу життя, організацію сімейного дозвілля, 
його позитивного емоційного забарвлення тощо.
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