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СОЦІАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ-СИРІТ 
ДО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

У статті аргументовано створення механізму соціальної взаємодії аген-
тів соціалізації зі студентами-сиротами, спрямованого на підвищення їх 
конкурентоспроможності на ринку праці. Елементами такого механізму 
є форми взаємодії як зі стандартними агентами (соціальними працівниками, 
центрами соціальних служб), так і з соціальними організаціями нового типу: 
громадськими об’єднаннями, органами студентського самоврядування тощо. 
Деталізовано необхідні і достатні умови здійснення успішнішої соціаліза-
ції студентів-сиріт у межах ЗВО, до перших зараховано одержання якісних 
знань, до других – залучення студентів-сиріт до організованого молодіжного 
руху, розвиток навичок спільного проживання в гуртожитку, активної громад-
ської та трудової діяльності (у тому числі під час практик, стажувань).

Проаналізовано соціальний механізм адаптації до навчання у ЗВО; вста-
новлено, що зусилля з підтримки студентів-сиріт спрямовані переважно на 
фінансове забезпечення цих студентів, які йдуть до вищої школи не стільки 
за фаховою освітою чи дипломом, скільки за забезпеченням гідного життя на 
найближчі роки. Більшість респондентів розглядає вступ до ВНЗ як повне вирі-
шення цілого комплексу проблем. Рекомендація приймальних комісій до зараху-
вання на бюджетне навчання до закладів державної форми власності дає право 
на отримання матеріальної підтримки від держави в передбачених розмірах.

Як засоби соціотехнології підвищення ефективності засобів соціаліза-
ції сиріт запропоновано, зокрема, програми реінтеграції дітей з інтернат-
них закладів у сімейні форми виховання, забезпечення практичної допомоги 
в дотриманні чинного законодавства в суміжних сферах (житло, працевлаш-
тування, освіта, захист від насилля тощо).

Ключові слова: соціальний механізм, адаптація, студент-сирота, 
навчання, заклад вищої освіти.
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Постановка проблеми. Гуманістичні засади сучасної соціальної 
політики в Україні реалізуються в багатьох заходах, спрямованих на 
реабілітацію та адаптацію тієї частини населення, що потребує соціаль-
ного супроводу. Останніми роками відбувається оновлення підходів до 
здобуття вищої освіти особами з різних специфічних соціальних груп, 
зокрема сиріт. Держава сприяє цим студентам у соціальному станов-
ленні, гармонійному розвитку, забезпечуючи їм доступ до вищої освіти 
як засобу успішної адаптації до дорослого життя.

Досліджуючи соціальні наслідки сирітства в Україні, потрібно, 
насамперед, зазначити, що наявність сиріт у суспільстві збільшує 
кількість соціальних проблем. Зупинити поширення таких наслід-
ків можна шляхом побудови та використання соціальних технологій 
і моделей соціального супроводу в контексті інклюзивного навчання 
в закладах освіти, зокрема у ЗВО. Специфічна роль ЗВО полягає 
в тому, що в них відбувається остаточне засвоєння соціальних норм, 
які забезпечують процес соціальної інтеграції особистості, що вклю-
чає визначення рівня соціальної девіантності студентів-сиріт як носіїв 
соціальної ексклюзії, параметрів соціального середовища, зокрема, 
провідних соціальних норм середовища, виявлення рівня активності 
студентів-сиріт у засвоєнні соціальних норм, розробку індивідуаль-
них заходів, що сприяють засвоєнню соціальних норм у навчанні, 
спілкуванні, позитивному ставленні до себе, до планів на майбутнє 
тощо. У процесі соціально-виховної взаємодії у ЗВО відбувається 
включення сиріт у ці види діяльності на основі суб’єкт-суб’єктних 
відносин. Відповідно, моделі соціалізації сиріт у межах освітнього 
закладу мають передбачати здобуття ними не просто середньої чи 
вищої освіти як такої, а інклюзивної освіти як важливого етапу їх 
соціалізації й інтеграції в суспільство.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Студенти пільгових 
категорій були об’єктом дослідження порівняно невеликої кількості 
соціологів, при цьому основну увагу зосереджено на окремих аспектах 
соціалізації та соціальної адаптації студентів і дорослих осіб із вадами 
фізичного розвитку: соціологічна концептуалізація інклюзивної 
освіти (О. Дікова-Фаворська), соціологічні аспекти життєвих страте-
гій (Г. Бурова), вища освіта як чинник підвищення соціального статусу 
(О. Фудорова), соціально-психологічна адаптація інвалідів із вадами 
зору (Т. Гребенюк), соціальна адаптація осіб із розумовою відсталістю 
(А. Воробець), соціалізація підлітків та молоді з особливими потре-
бами (Н. Гордієнко), розробка моделей адаптації різних груп потерпі-
лих (Н. Ходорівська) тощо.

Найбільш ґрунтовно досліджувала проблеми сиріт як соціальної 
групи О. Коваленко, однак у своїй праці автор здебільшого аналізувала 
чинники, що зумовлюють природу й масштаби поширення соціаль-
ного сирітства та життєдіяльність сиріт, які навчаються в різних інтер-
натних закладах. 
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Безпосередній соціальний механізм адаптації студентів-сиріт до 
навчання у закладах вищої освіти є малодослідженим у галузі соціоло-
гії, а отже, залишає нам місце для наукової рефлексії. 

Молодь, позбавлена батьківської опіки, є специфічною соціальною 
категорією, яка має власні життєві стратегії. Ці стратегії суттєво відріз-
няються від життєвих стратегій молоді, що мала батьківську опіку, бо 
мали місце вплив батьківські стереотипи. У рамках нашого дослі-
дження нами проаналізовані чинна українська нормативно-правова 
база, яка допомагає в реалізації життєвих стратегій молоді, позбавле-
ної батьківської опіки, та прогресивні теорії соціалізації, які б могли 
покращити реалізацію життєвих стратегій молоді, позбавленої батьків-
ської опіки. Проаналізувавши динаміку власного емпіричного дослі-
дження (констатувального експерименту), ми пропонуємо рекоменда-
ції, які можуть бути перспективами подальших розробок та полягають 
у створенні та проведенні соціально-психологічних технологій, тренін-
гів, програм інклюзивного навчання, практичних занять та лекцій, які 
б могли полегшити реалізацію життєвих стратегій молоді, позбавленої 
батьківської опіки [1, с. 95–100; 2, с. 113–118].

Загалом можна зазначити, що результати повторного емпірич-
ного дослідження (соціально-психологічного констатувального 
експерименту з 2012 по 2019 роки, безпосередні інтерв’ю були 
проведені упродовж 2016–2019 років (n=38) з особами, які мають 
сирітське минуле та закінчили навчання у ЗВО м. Запоріжжя упродовж  
2001–2019 років) свідчать про загальне підвищення рівня адаптова-
ності та соціалізованості випускників ВНЗ до умов сучасного укра-
їнського суспільства за багатьма параметрами, з іншого боку, донині 
існують і певні проблеми адаптації осіб із сирітським дитинством до 
сучасних суспільних реалій, над якими треба наполегливо працювати 
міждисциплінарним командам фахівців. Поряд із загальним позитивом 
все ж необхідно зазначити існування таких проблем: освітні, що зумов-
лені низьким освітнім рівнем ще із часів навчання в загальноосвітніх 
закладах; житлово-побутові, зумовлені відсутністю власного житла 
або відсутністю перспектив отримати житло від держави, перебува-
ючи на спеціальному обліку; сімейно-побутові, що пов’язані із взає-
минами з біологічними батьками (яких позбавлено батьківських прав) 
чи іншими близькими родичами; соціально-психологічні, що ґрунту-
ються на складності входження в нове соціальне середовище, з огляду 
на особистісні риси характеру кожного представника соціальної групи 
сиріт; соціально-економічні, які зумовлені відсутністю в осіб із сиріт-
ським минулим умінь самостійно заробляти гроші, навичок витрачати 
та заощаджувати кошти, практичних навичок складання резюме, готов-
ності до проходження співбесід із роботодавцем; стан здоров’я, адже 
більшість осіб із сирітським минулим потребує реабілітації в стаціо-
нарних умовах; культурно-дозвіллєві, що спрямовані на організацію 
власного дозвілля та культурного відпочинку тощо [1, с. 95–100; 3; 4].
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Мета статті. Мета дослідження – на основі соціального діагносту-
вання сиріт в умовах ЗВО виявити особливості соціалізаційних проце-
сів, проаналізувати соціальний механізм адаптації студентів-сиріт до 
навчання у закладах вищої освіти, надати рекомендації щодо підви-
щення ефективності засобів соціалізації сиріт.

Виклад основного матеріалу. У наш час не приділяється увага 
такому важливому напряму роботи посадових осіб, як профорієнта-
ція. За часів існування СРСР профорієнтаційна складова частина була 
забезпечена державною опікою та великим колом осіб, які відпові-
дали за зміст соціального замовлення (включаючи систему серед-
ньої, професійно-технічної, вищої освіти). Нині зусилля з підтримки 
спрямовані переважно на фінансування представників цієї соціаль-
ної групи. Помилка у виборі професії, професійна невдача сприйма-
ються більшістю як життєва катастрофа. У результаті виникає комп-
лекс «особистості, яка не відбулася» [5, с. 20].

Молодь іде до вищої школи не стільки за дипломом, скільки за 
забезпеченням пристойного життя на найближчі роки. Розуміння 
того, що після закінчення середнього закладу треба йти на сучасний 
ринок праці, мало кого нині влаштовує. У сучасних умовах отримання 
першого робочого місця є нездійсненною мрією навіть конкуренто-
спроможної молоді із сімейного оточення. Економічна криза останніх 
років призводить до того, що навчання в ліцеях, коледжах мало кого із 
сиріт виводить на перспективні позиції чи сприяє отриманню достат-
ньої заробітної плати й гідних умов праці одночасно. Підтвердженням 
може бути така думка, що для більшості вихованців шкіл-інтернатів 
намір продовжити навчання означає, перш за все, відстрочку початку 
самостійного життя [6, c. 83].

Вступ до ЗВО здається більшості абітурієнтів повним вирішенням 
цілого комплексу проблем. Рекомендація приймальних комісій до зара-
хування на бюджетне навчання до закладів державної форми власності 
дає право на отримання матеріальної підтримки від держави в передбаче-
них розмірах. У більшості ЗВО України ці кошти виплачуються готівко-
вим перерахуванням на банківські рахунки сиріт. Додатково, у разі необ-
хідності, сироти на період навчання безплатно забезпечуються житлом.

Факт отримання значних коштів більшістю студентів-сиріт значно 
деформує їхній мотиваційний механізм до здобуття якісної вищої 
освіти. Практика попередніх років життя сиріт здебільшого була такою, 
що всі державні кошти отримувались через опікунів (піклувальників), 
інтернатні заклади тощо.  Більшість студентів (як стало відомо з автор-
ського анкетування сиріт ЗВО України) не вміє якісно розподіляти 
власні кошти. Найцікавіше те, що майже 50% сиріт не знають ні кінце-
вих сум, які вони отримують від держави, ні різновидів цих виплат. 
Студенти впевнені, що отримують звичайну стипендію.

Зі вступом до ЗВО держава створила підґрунтя для соціаль-
ного та особистого розвитку студентів: заняття супроводжуються 
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академічним викладом матеріалів, демонстраціями за допомогою 
сучасних засобів навчання. На думку А. Шиміна, відмінністю навчання 
у ЗВО є дослідницька спрямованість навчального процесу. Період 
навчання у ЗВО – це період найбільш інтенсивного розвитку інтелек-
туальних та моральних сил і можливостей людини [5, с. 47]. 

Після вступу сиріт до ЗВО більшість із них заважає контакту опіку-
нів (піклувальників) зі співробітниками та представниками професор-
сько-викладацького складу. У науці це пояснюється явищем «криза 
17 років». Інформаційна ізоляція опікунів (піклувальників), створена 
підопічними, спрацьовує проти них самих. Нібито дорослі, але ще 
незрілі «особистості» починають спочатку самостійно «викручува-
тись» із проблемних ситуацій, а коли стає запізно, припиняють відві-
дувати заняття або, якщо і відвідують, вже не приділяють необхідної 
уваги складанню заборгованостей. У разі пізнього звернення до опіку-
нів (піклувальників) по допомогу останні вже не здатні нічим зара-
дити. Особливо важливо зазначити, що на практиці опікунами (піклу-
вальниками) здебільшого є рідна бабуся, дідусь, вік яких уже досяг 
пенсійного, і приділяти належну увагу важковиховуваним підопічним 
вони вже не можуть. 

Така поширена соціальна ситуація має приголомшливі наслідки. 
Під час аналізу офіційних документів створюється ілюзія, що всі 
важливі моменти врегульовано, але на практиці, як бачимо, все інакше. 
Без вжиття спеціальних заходів (наприклад, соціального супроводу 
сиріт) вже не обійтись.

Ситуація загострюється тим, що, як свідчать результати анкету-
вання сиріт, у виховному середовищі навчальних закладів майже зник 
інститут кураторства, більшість сиріт відповідає, що «не знають, хто 
це», відповідно, механізм адаптації сиріт до студентського середовища 
ускладнюється в рази.

Практично доведено ефективність початку роботи із сиротами ще 
до моменту вступу до ЗВО. За консультаціями до студентського само-
врядування, соціального працівника звертається частина сиріт, яка 
зацікавлена в «правильному виборі спеціальності». Саме отримання 
диплома про вищу освіту з омріяної спеціальності може стати надій-
ним фундаментом фахового зростання особистості, максимальною 
мірою сприяти становленню сиріт.

Одразу ж після отримання рекомендації до зарахування сиріт до 
ЗВО соціальний працівник або представник студентського самовря-
дування має розпочати соціальну взаємодію із сиротами-першокурс-
никами, що включає встановлення контакту з ними, збір документів 
про пільги, анкетування щодо основних параметрів «колишнього» 
життя (первинне діагностування), надання консультацій про особли-
вості розташування різних підрозділів ЗВО та державних установ, 
виявлення особистих труднощів, розробку плану соціального супро-
воду з кожним представником цієї специфічної соціальної групи. 
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Таким чином, залучений до організованого виховного середовища 
студент-сирота вже починає адаптуватись до навчального закладу, 
отримує фахові консультації з різних питань на початку безпосеред-
нього навчання у ЗВО.

Детальне вивчення особистих даних студентів свідчить про те, що 
сироти, які мали більший позитивний досвід сімейного життя, демон-
струють вищий рівень адаптованості та законослухняності. В іншої 
частини студентства із цієї соціальної групи рівень соціальної адап-
тації в суспільстві нижчий, що виявляється в таких сферах, як працев-
лаштування та сім’я. Це пояснюється тим, що в декого з них неко-
ректно сформована модель сім’ї, викривлений механізм товариських 
та інтимних взаємин, неповною мірою сформована трудова мотивація.

Аналізуючи розвиток навчальної, трудової діяльності сиріт, можна 
також зазначити недостатню здатність до планування, невміння перед-
бачити проміжні результати тощо. Іноді, якщо особі пропонується 
виконати доручення, вона не в змозі його завершити без сторонньої 
допомоги. Зацікавленість до навчання не виявляється в більшості 
з них, воно сприймається як нав’язане ззовні. Іноді оцінки за навчання 
не стимулюють більшість сиріт до отримання нових знань та навичок.

Під час навчання бажано проводити роботу зі студентами за 
основними напрямами соціальної взаємодії, особливо такими, як 
виховна, корекційна, оздоровча (згідно з розробленою моделлю).

Для своєчасної адаптації сиріт необхідна реалізація таких елементів 
моделі: бесіда з пропагуванням здорового способу життя; різноманітні 
правові зустрічі; ознайомлення сиріт з особливостями суспільного 
життя, адміністративним районуванням міста, розміщенням бібліотек, 
центральних магазинів, лікувальних установ; діагностування проблем, 
індивідуальних характеристик; виявлення факторів, які можуть впли-
нути на процес професійної підготовки студента-сироти.

Також треба приділяти увагу усуненню супутніх труднощів: озна-
йомлення з особливостями навчального процесу, зазначення відмін-
ностей ЗВО від інтернатних та професійно-технічних навчальних 
закладів, загальноосвітніх шкіл; запобігання конфліктам з учасни-
ками навчального й побутового життя; розробка графіка індивідуаль-
ної та колективної виховної роботи; контроль за станом здоров’я; регу-
лярне проведення профконсультаційної роботи; сприяння в постановці 
на квартирний облік для отримання упорядкованого житла (в разі 
потреби); інформування про можливе підвищення особистісного 
статусу у зв’язку із залученням до громадської, спортивної, науко-
во-дослідної роботи, діяльності з проведення факультетських, універ-
ситетських, загальноміських заходів; сприяння в здобутті додаткової 
вищої освіти; організація вітальних заходів до Дня захисника Вітчизни, 
8 Березня, Дня св. Миколая, Нового року.

Необхідно враховувати, що для багатьох вихованців навчання 
у ЗВО – це остання система організованого соціального впливу. 
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Соціальна значущість навчально-виховного процесу у ЗВО поси-
люється самим змістом соціального замовлення. Готуючи молодого 
фахівця для включення в самостійну діяльність, посадовці мають праг-
нути досягнення випускником високого рівня сформованості та зріло-
сті особистості, що надалі допоможе їм адаптуватися в оточенні 
й закріпитись на першому робочому місці. 

Держава гарантує студентам-сиротам права практично в усіх 
життєво важливих сферах, надає додаткові пільги, постійно підви-
щує стандарти. Однак в разі неуспішної соціалізації складається пара-
доксальна ситуація: на організацію соціального захисту сиріт витра-
чаються значні кошти, до соціальної роботи за статутами залучено 
велику кількість фахівців, а ефективність усіх зусиль виявляється вкрай 
низька. Особи із числа сиріт залишаються незахищеними, як і раніше, 
не можуть повноцінно адаптуватись у суспільстві. Повноцінне кура-
торство відійшло в минуле, а інші посадовці не приділяють гідної 
уваги соціальному становленню цих студентів, при цьому представ-
ники специфічної соціальної групи сиріт отримують лише готівку на 
існування, схожу на «відкуп» держави від відповідальності за їх підго-
товку до самостійного життя.

Перед ЗВО стоять завдання не лише допомогти студенту-сироті 
адаптуватись у новій для нього ситуації, а й організувати життя своїх 
вихованців так, щоб вони відчували себе соціально захищеними, 
психологічно готовими до самостійного життя. Аналіз практичної 
діяльності свідчить, що це важка справа. Корекція особи будь-якого 
віку є нелегким процесом, а якщо врахувати, що ця особа до того ж 
має негативний соціальний досвід, сприйняття недостачі любові 
та турботи, має наслідки певного виду депривацій, відчула на собі 
відхрещення рідних, то це взагалі надзвичайно складна справа. Її вико-
нання потребує особливих знань, володіння специфічними методами 
та соціальними технологіями, особливої організації спеціальної праці, 
яка об’єднує багатьох фахівців різних профілів.

Нами проаналізовано соціальний механізм адаптації до навчання 
у ЗВО; встановлено, що зусилля з підтримки студентів-сиріт спрямо-
вані переважно на фінансове забезпечення цих студентів, які йдуть до 
вищої школи не стільки за фаховою освітою чи дипломом, скільки за 
забезпеченням гідного життя на найближчі роки. Більшість респон-
дентів розглядає вступ до ЗВО як повне вирішення цілого комп-
лексу проблем. Рекомендація приймальних комісій до зарахування на 
бюджетне навчання до закладів державної форми власності дає право 
на отримання матеріальної підтримки від держави в передбачених 
розмірах.

Можна також підкреслити, що лише незначна кількість сиріт 
має гарні знання, які є необхідними й достатніми для успішного 
навчання у ЗВО, тому своєчасно виконувати графік навчального 
процесу вдається далеко не всім. Наявність проблем зі здоров’ям, 
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процедурними оформленнями пенсій по втраті годувальника (у разі 
отримання) а державних бюрократичних установах, психологічні 
труднощі при вступі до нового соціального середовища – все це ство-
рює своєрідні бар’єри, подолати які самостійно здатний не кожний 
студент-сирота. Накопичення вищезазначених проблем призводить до 
появи академічних заборгованостей, що, як правило, перетворюється 
на аномію та погіршує загальний рівень соціального включення.

Висновки і пропозиції. У процесі вирішення наукового завдання 
за допомогою теоретичного аналізу і шляхом застосування спеціально 
розробленого емпіричного інструментарію досліджено процес соціалі-
зації сиріт, які навчаються у ЗВО. Аргументовано створення механізму 
соціальної взаємодії агентів соціалізації зі студентами-сиротами, спря-
мованого на підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці. 
Елементами такого механізму є форми взаємодії як зі стандартними 
агентами (соціальними працівниками, центрами соціальних служб), 
так і соціальними організаціями нового типу: громадськими об’єднан-
нями, органами студентського самоврядування тощо. Деталізовано необ-
хідні і достатні умови здійснення успішнішої соціалізації студентів-си-
ріт у межах ЗВО, до перших зараховано одержання якісних знань, до 
других – залучення студентів-сиріт до організованого молодіжного руху, 
розвиток навичок спільного проживання в гуртожитку, активної громад-
ської та трудової діяльності (у тому числі під час практик, стажувань).

На основі теоретичного й емпіричного аналізу розроблено рекомен-
дації щодо підвищення ефективності процесу соціалізації сиріт у ЗВО, 
а саме: упровадження розробленої моделі соціалізації та комплексного 
соціального супроводу [7, с. 181–189], створення умов для розвитку 
системної соціальної роботи у ЗВО, проведення соціального контролю. 
У разі забезпечення суб’єкт-суб’єктної взаємодії сиріт із соціальним 
працівником ЗВО, відповідних підрозділів органів влади та місцевого 
самоврядування відбудеться своєчасна постановка студентів-сиріт 
на облік для отримання житла згідно з нормативно-правовою базою, 
а також забезпечення інтеграції в трудове життя й поступове сприяння 
їх працевлаштуванню тощо.

Як засоби соціотехнології підвищення ефективності засобів соці-
алізації сиріт запропоновано, зокрема, програми реінтеграції дітей 
з інтернатних закладів у сімейні форми виховання, забезпечення прак-
тичної допомоги в дотриманні чинного законодавства в суміжних 
сферах (житло, працевлаштування, освіта, захист від насилля тощо), 
контроль за виконанням нормативно-правових актів щодо підготовки 
студентів пільгових категорій у ЗВО, здійснення соціологічного моні-
торингу практик застосування нормативно-правової бази щодо соці-
альної та державної підтримки сиріт в Україні.

Проаналізовано соціальний механізм адаптації до навчання у ЗВО; 
встановлено, що зусилля з підтримки студентів-сиріт спрямовані пере-
важно на фінансове забезпечення цих студентів, які йдуть до вищої 
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школи не стільки за фаховою освітою чи дипломом, скільки за забез-
печенням гідного життя на найближчі роки. Більшість респондентів 
розглядає вступ до ВНЗ як повне вирішення цілого комплексу проблем. 
Рекомендація приймальних комісій до зарахування на бюджетне 
навчання до закладів державної форми власності дає право на отри-
мання матеріальної підтримки від держави в передбачених розмірах.

Лише незначна кількість сиріт має гарні знання, які є необхідними 
й достатніми для успішного навчання у ЗВО, тому своєчасно виконувати 
графік навчального процесу вдається далеко не всім. Наявність проблем 
зі здоров’ям, процедурними оформленнями пенсій по втраті годуваль-
ника (у разі отримання) у державних бюрократичних установах, психо-
логічні труднощі при вступі до нового соціального середовища – все 
це створює своєрідні бар’єри, подолати які самостійно здатен не кожен 
студент-сирота. Накопичення вищезазначених проблем призводить до 
появи академічних заборгованостей, що, як правило, перетворюється на 
аномію та погіршує загальний рівень соціального включення.
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Kuzmin V. V., Zakrevskaya A. V., Makhniboroda D. O. Social mechanism  
of adaptation of orphan students to study in higher education institutions

The creation of a mechanism of social interaction of socialization agents with 
orphan students, aimed at increasing their competitiveness in the labor market; 
Elements of such a mechanism are forms of interaction with both standard agents 
(social workers, social service centers) and social organizations of a new type: 
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public associations, student government, etc. Necessary and sufficient conditions 
for more successful socialization of orphan students within the Free Economic 
Zone are detailed; the former include obtaining quality knowledge, the latter – the 
involvement of orphan students in the organized youth movement, the development 
of skills of living together in a dormitory, active social and labor activities (including 
during internships, internships).

As a means of socio-technology to increase the effectiveness of means of 
socialization of orphans, in particular, programs for the reintegration of children 
from boarding schools into family forms of education; providing practical assistance 
in compliance with current legislation in related areas (housing, employment, 
education, protection from violence, etc.).

The social mechanism of adaptation to study in institution of higher education is 
analyzed; It has been established that efforts to support orphan students are aimed 
primarily at financial support for those students who go to higher education not 
so much for a professional education or diploma, but for ensuring a decent life for 
the coming years. Most respondents consider university admission as a complete 
solution to a whole range of problems. The recommendation of the admission 
commissions for enrollment in budget training in state-owned institutions gives the 
right to receive material support from the state in the prescribed amounts.
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