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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

2.1 Мета опанування курсу „Спецметодика роботи з дітьми-сиротами” 

полягає у розкритті основних питань теорії, організації, змісту і методики роботи 

дитячих соціально-виховних та культурних закладів з виховання дітей, що 

залишилися без батьківської опіки, дітей-соціальних сиріт, і фахівців, які 

працюють із дитиною-сиротою та дитиною, що залишилася без батьківської 

опіки, для забезпечення основних умов повноцінного розвитку дитини.  

2.2 Завдання вивчення дисципліни: надання студентам знань стосовно 

проблем соціального сирітства та шляхів його вирішення як в Україні, так і за 

кордоном; вивчення основних закономірностей виховання, розвитку та 

соціалізації дітей-сиріт, що знаходяться в умовах інтернатних установ; 

формування у студентів теоретичних знань з курсу і вміння їх використовувати 

на практиці; формування навичок соціального працівника/педагога по роботі з 

„дітьми вулиці”; ознайомлення студентів із нормативно-довідковими 

матеріалами, необхідними методиками для роботи соціального педагога, 

дефектолога; навчання студентів особливостям комунікаційної взаємодії з 

дітьми-сиротами та їх найближчим оточенням; 

У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен  

знати:  історичні витоки феномену бездоглядності та безпритульності; 

теорії соціальної компетенції, соціалізації та адаптації; програмно-методичні 

документи та матеріали для роботи з дітьми-сиротами; нормативно-правову базу 

про соціальний захист дітей, що знаходяться в складній життєвій ситуації; 

передовий педагогічний вітчизняний та зарубіжний досвід соціально-

педагогічної роботи з категорією „дітей вулиці”; функції, права систем 

державних закладів, організацій (медицини, освіти, управління соціального 

захисту населення, громадських організацій) по наданню допомоги дітям-

сиротам, дітям з особливими потребами; правовий та соціальний механізм 

профілактики негативних явищ та допомоги неповнолітнім; ефективні методи, 

форми, прийоми психолого-педагогічного впливу, засоби корекційного та 

компенсаційного виховання; індивідуальні характеристики дітей, що 

залишились без батьківської опіки, дітей-сиріт з особливими потребами; 

методики роботи з „важкими” підлітками; порядок здійснення посередництва 

між установами освіти, охорони здоров’я, сім’єю, громадськістю та організацією 

їх взаємодії; основи проектування та планування соціально-педагогічної роботи з 

дітьми-сиротами, „дітьми вулиці”; особливості навчально-виховної та 

корекційної роботи в соціумі, родині, школі, в громаді.  

У результаті вивчення дисципліни підготовлений фахівець повинен вміти:  

планувати, організовувати та координувати роботу із соціальної адаптації і 

реабілітації дітей-сиріт, дітей з особливими потребами; вивчати індивідуальні 

особливості вихованців і колективу, тобто використовувати діагностику; 

приймати рішення, передбачувати результат, поєднувати завдання виховання і 

розвитку особистості з урахуванням її можливостей; здійснювати корекційну 

психолого-соціальну роботу з певними категоріями дітей: з дітьми-сиротами, 



„дітьми вулиці”, з вихованцями інтернатних установ, з дітьми обмежених 

фізичних можливостей за індивідуальною програмою; проектувати свою 

діяльність в навчально-виховних закладах і установах, де є дитина-сирота; 

надати допомогу у приготуванні домашніх уроків; проводити для прийомних 

батьків та вихователів міні-заняття стосовно розвитку дитини, методів її 

навчання й виховання; проводити консультації для прийомних батьків та 

вихователів; толерантно вирішувати неадекватні ситуації; проводити тренінгові 

заняття з дітьми на основі передових технологій та досвіду за тематикою 

профілактики негативних явищ; здійснювати соціально-педагогічний супровід 

дитини-сироти. 

Проблема соціального сирітства, появи у соціумі „дітей вулиці” є однією з 

актуальних в умовах гострої соціально-економічної кризи, що породжує властиві 

для неї негативні явища. Соціальне явище та соціальна проблема „дітей вулиці” 

є багаторівневою, комплексною, виступає виразним індикатором соціальної 

політики та участі територіальних громад в розбудові української держави. Тому 

надання необхідної соціально-психологічної та педагогічної допомоги стає все 

більш необхідним та потребує нового розуміння, нових вмінь від соціальних 

працівників/педагогів. Метою професійної діяльності соціального 

працівника/педагога, дефектолога є створення умов щодо всебічного 

гармонійного розвитку особистості вихованця, його соціально-педагогічної 

підтримки, здійснення соціально-педагогічного супроводу дитини-сироти, 

дитини з вадами. 

Цього можна досягти, якщо фахівець усвідомлює важливість справи, яку 

він проводить, враховує індивідуальні особливості дитини-сироти,   

динамічність змін, що відбуваються з нею, розуміє складність і неоднозначність 

процесу розвитку, визначає віддалені перспективи взаємодії, надає їй 

упевненості в успішному оволодінні знаннями і правильному особистісному 

зростанні; розуміє, що головна відповідальність за успіх педагогічної діяльності 

покладена саме на нього як фахівця – професіонала, який може знайти вихід із 

будь-якої ситуації, що склалася. Це неможливо досягти без знань спеціальної 

педагогічної науки, чим і обумовлене її значення у професійній підготовці 

корекційного педагога. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади сирітства як соціально-

педагогічного феномену. 

Тема 1. Історичні корені та сучасний стан сирітства в Україні. 

Науковий інтерес вітчизняних дослідників до проблеми сирітства. Поява 

богаділень – благодійних закритих закладів для догляду позашлюбних дітей і 

сиріт за часів середньовіччя. Античні та західноєвропейські ідеї навчання і 

виховання дітей-сиріт, яке відбувалося у школах при церквах і монастирях. За 

часів царювання Петра І - державна політика щодо безпритульних дітей. Поява 

основних форм такої опіки – індивідуальної і громадської – припадає на період 

виникнення феодальної власності. Київська Русь -  піклування про знедолених 



дітей. 

Тема 2. Детермінанти сирітства.  

Соціальне сирітство: обґрунтування причин виникнення та існування в 

українському суспільстві. Основні причини виникнення явища соціального 

сирітства. Чинники дитячої бездоглядності першого, другого, третього, 

четвертого порядків. 

Тема 3. Система опіки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування: вітчизняний та зарубіжний досвід.  

Система органів соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Дитячі будинки сімейного типу і прийомні сім’ї – нові 

в Україні форми державної опіки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування. Будинок дитини - дитячий заклад для утримання та виховання дітей 

віком від 1 місяця до 3 років, від яких відмовилися батьки. Сімейні форми 

влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Тема 4. Основні засади державної політики щодо соціально-правового захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в Україні. 

Законодавство про дітей-сиріт. Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді України. Конвенція ООН про права дитини. Закон України “Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування”. 

 

Змістовий модуль 2. Зміст соціально-педагогічної роботи з дітьми-

сиротами та дітьми, які залишилися без батьківського піклування. 

 

Тема 1. Напрями, технології та методики соціально-педагогічної роботи з 

дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. 

Зміст соціально-педагогічної роботи. Проблеми соціалізації та адаптації 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Шляхи вирішення 

даних проблем у діяльності соціального педагога. 

Тема 2. Психокорекційна робота з дітьми-сиротами.  

Вікові особливості розвитку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. Поведінка в конфліктних ситуаціях. Емоційні проблеми дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування. Материнська деривація. Образ 

“Я” у дітей, що виховуються поза родиною. Методика «Дзеркальний 

автопортрет» (самоопис на тему «Яким мене бачать інші»). 

Тема 3. Організаційно-методичні засади соціального супроводу прийомних 

сімей і дитячих будинків сімейного типу. 

Соціальний супровід як вид соціальної діяльності. Робота з прийомними 

сім’ями. Партнерство під час соціального супроводу. Моніторинг та оцінка 

утримання, виховання і розвитку дитини у прийомній сім’ї. 

Тема 4. Професійно-особистісна компетентність соціального та 

корекційного педагога у роботі з дітьми-сиротами.  

Професійні та особистісні якості. Компетенції та компетентності. 
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