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Посібник є опорним методичним матеріалом тренерів для організації та проведення 
тренінгів працівникам органів державної влади, місцевого  самоврядування, працівникам 
сфери соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, громадських організацій, 
залучених до реформування закладів інституційного догляду дітей, а також  розвитку 
соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми у громадах.  

Посібник містить тематичний план та матеріали для тренера щодо ролі сім’ї у вихованні 
дитини, впливу інституційного догляду на розвиток та соціалізацію дітей, механізмів 
підтримки сім’ї, створення сімейних  форм альтернативного догляду і виховання дітей, 
організації роботи  в інтернатному  закладі у процесі його реформування.  

 

 

 

 

При повному чи частковому використанні матеріалів посібника  
посилання на цей посібник і розробника БО «Надія і житло для дітей» є обов’язковим. 
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Передмова  
 
 

В Україні впроваджується одночасно кілька реформ, серед яких − реформа 
інституційного догляду і виховання дітей або деінституціалізації. Успішність її 
впровадження, як і будь-якої іншої реформи, залежить від багатьох чинників, зокрема  
таких як: наявність стратегічного бачення, план його досягнення, кадрові і фінансові 
ресурси, політичне лідерство, взаємодія, розуміння цілей реформи усіма задіяними 
структурами й особами та ін.  
 
Комплексність задач деінституціалізації вимагає нових знань, зміни переконань                         
і уявлень, застосування нових підходів в роботі від тих, хто задіяний у процесі догляду і 
виховання дітей, керує системами захисту дітей, планує і створює соціальні послуги для 
сімей з дітьми.  
 
Тому навчання фахівців, державних службовців, які відповідають за реалізацію 
національної стратегії з  реформування інституційного догляду і виховання дітей, має 
велике значення. Розуміння найкращих інтересів дитини, негативного впливу інтернатів 
на її розвиток і соціалізацію допоможуть убезпечити від помилок, що можуть нашкодити 
дітям чи призвести до псевдореформ, в тому числі перейменування інтернатів, замість 
розвитку системи догляду дітей на основі сім’ї й громади.  
 
У даному посібнику зібрані знання, поради та інструкції, як діяти на тому чи іншому етапі 
реформи, наведені докази і приклади успішних практик, напрацьовані в Україні та інших 
країнах. Він стане в нагоді усім, хто шукає відповіді на питання: Що таке 
деінституціалізація і чому це не тільки про інтернати? З чого починати? Яка послідовність 
кроків? та ін. Але основне його призначення – слугувати джерелом матеріалів, 
інструментів для підготовлених тренерів, які навчають фахівців і тих, хто приймає 
рішення. Сподіваємось, що цей посібник матиме широке професійне застосування і 
сприятиме викоріненню інституційного догляду дітей в нашій країні.  
 
Галина Постолюк  
Директор регіонального офісу 
МБО «Надія і житло для дітей» 
(Hope and Homes for Children) 
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Пояснювальна записка 

 

1. Загальні положення 

У 2018 році БО «Надія і житло для дітей» спільно з Міністерством соціальної політики 
України розробили навчальну програму з реформування системи інституційного догляду 
та виховання дітей (далі: Програма), яка затверджена наказом Мінсоцполітики від 
22.11.2018 №1757 https://www.msp.gov.ua/files/deinst/metod/1757.pdf  Програма 
розрахована на 49,5 годин навчання, складається з 4 модулів, що мають самостійне 
значення та завершену структуру.  

У теоретичному блоці Програми передбачено використання інформаційних 
повідомлень, міні-лекцій, дискусій з учасниками з різних аспектів діяльності у сфері 
захисту прав дітей, деінституціалізації, створення та забезпечення надання соціальних 
послуг, розвитку сімейних форм виховання дітей та форм догляду з умовами виховання, 
максимально наближеними до сімейних.  

У практичному блоці Програми запропоновано роботу в малих групах, парах із 
моделювання та аналізу ситуацій, перегляд і обговорення відеороликів, присвячених 
деінституціалізації, застосування методу керованої фантазії, мозкового штурму тощо. 

Для впровадження цієї Програми в регіонах та громадах БО «Надія і житло для дітей»  
за підтримки Мінсоцполітики  підготувала 42 регіональні тренери з деінституціалізації 
(щонайменше по одному тренеру для кожної області) та розробила посібник з 
матеріалами для тренерів    до формування якого були залучені експерти з різних сфер: 
науковці,  практики, досвідчені тренери.   

1.2. Цільова аудиторія 

Програма розроблена для навчання осіб, зацікавлених або залучених до реформування 
системи інституційного догляду дітей, а саме: 

- керівників органів місцевого  самоврядування, 
- працівників структурних підрозділів виконавчих комітетів місцевих органів 

самоврядування,  
- членів робочих груп з реформування закладів інституційного догляду,  
- членів робочих груп з розвитку соціальних послуг у громадах, 
- працівників сфери соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, 
- керівників та працівників закладів інституційного догляду дітей, що 

реформуються,   
- представників громадських організацій. 

Також Програма може бути використана для підготовки студентів відповідних 
спеціальностей.  

 
1.3. Мета та завдання Програми 

Розвинути професійну компетентність фахівців, залучених до реформування системи 
інституційного догляду та виховання дітей, для забезпечення їх ефективної роботи у 
створенні системи, яка забезпечує догляд дітей на базі сім’ї та громади. 

https://www.msp.gov.ua/files/deinst/metod/1757.pdf
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Завдання: 

- сформувати переконання щодо необхідності і актуальності впровадження 
деінституціалізації; 

- узагальнити знання щодо функціонування системи інституційного догляду та 
виховання дітей, сімейних форм виховання  дітей,  розвитку соціальних послуг 
для сімей з дітьми;  

- сформувати розуміння ролі і механізмів міжвідомчої взаємодії у впровадженні 
реформи; 

- визначити елементи планування комунікаційної стратегії в процесі 
деінституціалізації; 

- продемонструвати досвід реформування закладів інституційного догляду в 
Україні; 

- отримати знання та уміння для планування та реалізації етапів реформи 
інституційного догляду та виховання дітей; 

- сформувати розуміння ролі громади у створенні ефективної системи захисту 
дітей.  

 

1.4. Очікувані результати навчання: 

знання: 
- основ теорії прив’язаності; 
- сутності та впливу інституційного догляду на розвиток дітей; 
- причини поширення інституційного догляду; 
- особливостей функціонування системи захисту дитини; 
- національного законодавства у сфері реформування системи інституційного 

догляду; 
- сутності деінституціалізації та її складових; 
- основ планування та впровадження сімейно орієнтованих послуг в громаді; 
- форм альтернативного догляду дітей; 
- особливостей роботи з вихованцями закладів інституційного догляду в процесі 

деінституціалізації; 
- способів активізації громади на розвиток та підтримку сімейно-орієнтованих 

послуг; 
 
уміння: 
- налагоджувати комунікацію та міжвідомчу взаємодію між усіма учасниками 

реформи; 
- визначати  потребу громади в послугах для дітей, сімей з дітьми, у формах 

альтернативного догляду дітей; 
- розробляти плани з деінституціалізації на рівні регіону та громади; 
- забезпечувати інтеграцію новостворених послуг та форм альтернативного 

догляду в систему захисту дітей в громаді; 
- працювати з дітьми та персоналом інституцій, що реформуються; 
- проводити оцінку потреб дітей, які перебувають у закладі, якій трансформується; 
- розробляти та реалізовувати плани переміщення дітей із закладів, що 

трансформуються; 
- забезпечувати участь дитини в процесі деінституціалізації. 

 
 

 



Тренінгова програма з деінституціалізації. 

Матеріали підготовлені БО «Надія і житло для дітей» 9 

 
 

2. Тематичний план 
(Розподіл навчального часу за темами) 

№ Назва модулів та тем Кількість 
годин 

Модуль 1. Роль сім’ї у задоволенні потреб дитини. Сутність і причини 
поширення інституційного догляду дітей (12 год.) 

 Вступне заняття 

 

1 год. 30 хв. 

Тема 1.1 Розвиток дитини, теорія прив’язаності. Роль сім’ї в 
задоволенні потреб дитини 

3 год. 

Тема 1.2 Причини розлучення дитини із рідною сім’єю. 
Найпоширеніші форми влаштування дітей поза біологічною 
сім’єю 

1 год. 30 хв. 

Тема 1.3 Інституційний догляд і виховання дітей, його вплив на 
розвиток і соціалізацію дитини 

1 год. 30 хв. 

Тема 1.4 Сучасний стан інституційного догляду дітей в Україні 

 

1 год. 30 хв. 

Тема 1.5 Система захисту дітей. Ознаки і умови забезпечення її 
ефективного функціонування 

3 год. 

Модуль 2. Деінституціалізація як основа реформи системи захисту дітей (10 
год. 30 хв.) 

Тема 2.1 Деінституціалізація. Міфи та факти про 
деінституціалізацію. Національна стратегія реформування 
системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-
2026 роки 

3 год. 

Тема 2.2 Підтримка сім’ї, попередження розлучення дітей з батьками 

 

3 год. 

Тема 2.3 Альтернативний догляд дітей 

 

1 год. 30 хв. 

Тема 2.4 Робота з випускниками закладів інституційного догляду та 
виховання дітей при підготовці їх до самостійного життя 

1 год. 30 хв. 

Тема 2.5  Досвід реформування системи захисту дітей на районному 
рівні 

1 год. 30 хв. 

Модуль 3. Впровадження деінституціалізації ( 21 год.)  



Тренінгова програма з деінституціалізації. 

Матеріали підготовлені БО «Надія і житло для дітей» 10 

Тема 3.1 Управління процесом деінституціалізації. Зміст і структура 
регіонального плану з реформування інституційного 
догляду і виховання дітей 

3 год. 

Тема 3.2 Планування і створення сімейно-орієнтованих послуг та 
форм альтернативного догляду і виховання дітей в громаді 
/ районі  

3 год. 

Тема 3.3 Визначення необхідних ресурсів для впровадження та 
функціонування послуг   

1 год. 30 хв. 

Тема 3.4 Інтегрування створених послуг в загальну систему захисту 
дітей в громаді  

1 год. 30 хв. 

Тема 3.5 Трансформація / закриття закладу інституційного догляду 
та виховання дітей. Оцінка потреб вихованців закладу, 
визначення їх подальшого влаштування 

3 год. 

Тема 3.6 Планування і підготовка дітей до влаштування поза 
межами закладу 

1 год. 30 хв. 

Тема 3.7 Оцінка персоналу закладу, приміщень та інших ресурсів 

 

1 год. 30 хв. 

Тема 3.8 Участь дитини у процесі деінституціалізації 

 

1 год. 30 хв. 

Тема 3.9  Комунікація і взаємодія в процесі деінституціалізації. Роль 
неурядових організацій, ЗМІ та інших учасників реформи 

3 год. 

Тема 3.10  Моніторинг і оцінка деінституціалізації 1 год. 30 хв. 

Модуль 4. Сильна сім’я – сильна громада (6 год.) 

Тема 4.1 Роль територіальної громади у забезпеченні благополуччя 
дитини та її сім’ї 

1 год. 30 хв. 

Тема 4.2 Можливості активізації громади  

 

1 год. 30 хв. 

Тема 4.3 Сутність та особливості впровадження концепції громади, 
дружньої до дитини  

1 год. 30 хв. 

 Підсумкове заняття 

 

1 год. 30 хв. 
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Модуль 1. Роль сім’ї у забезпеченні потреб дитини. Сутність і 
причини поширення інституційного догляду дітей 

 

Тема 1.1 Розвиток дитини, теорія прив’язаності. Роль сім’ї в забезпеченні потреб 
дитини. 

Короткий зміст: 

- Розвиток дитини і її основні потреби. 
- Умови формування здорової прив’язаності.  
- Зв'язок між нехтуванням потреб дитини і комплексною травмою розвитку. 
- Вплив прив’язаності на формування базової довіри до світу.  
- Основні умови забезпечення потреб дитини та її розвитку.  
 
Тема 1.2.  Причини розлучення дитини з рідною сім’єю.  Найпоширеніші форми 
влаштування дітей поза біологічною сім’єю.  
 
Короткий зміст: 

- Основні причини розлучення дитини з сім’єю. 
- Умови, за яких держава втручається в сім’ю. 
- Процедури відібрання дитини у батьків. 
- Загальний огляд поширених в Україні форм влаштування дітей (без статусу та зі 

статусом дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування).  
 

Тема 1.3. Інституційний догляд та виховання дітей, його вплив на розвиток й 
соціалізацію дитини. 
 
Короткий зміст: 

- Сутність та вплив інституційного догляду на розвиток дітей.  
- Дотримання прав дітей в закладах інституційного догляду та виховання. 
- Підвищений ризик жорстокого поводження та експлуатації дітей у закладах.  
- Довгострокові наслідки інституційного виховання для суспільства. 

 

Тема 1.4. Сучасний стан інституційного догляду дітей в Україні. 

Короткий зміст: 

- Мережа закладів для дітей (МОН, МОЗ та Мінсоцполітики).  
- Типологія інтернатних закладів для різних категорій дітей.  
- Причини та шляхи влаштування дітей до закладів.  
- Причини заповнення інституційних закладів дітьми, які не мають статусу дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування.  
- Причини поширення інституційного догляду.  
- Основні характеристики персоналу, посадовий функціонал та особливості роботи. 
- Причини відсутності системної роботи з біологічною сім’єю. 

 

Тема 1.5. Система захисту дітей. Ознаки і умови забезпечення її ефективного 
функціонування. 



Тренінгова програма з деінституціалізації. 

Матеріали підготовлені БО «Надія і житло для дітей» 12 

Короткий зміст: 
- Система захисту дітей, як вона функціонує.  
- Компоненти ефективної системи захисту дітей відповідно до міжнародних 

стандартів. 
- Керівні принципи альтернативного догляду дітей.  
- Принципи «необхідності» та «доцільності» в організації альтернативного догляду. 
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Навчальний план  
 

Тематика Тривалість Структура занять Матеріали та 
обладнання 

1 ДЕНЬ 

 

Вступне заняття 

10 хв. Привітання учасників, вступ ММ-презентація 
«Модуль1. Вступне 
заняття» (слайд №1), 
програма навчання 

25 хв.  Вправа на знайомство «Важливі 
речі для дитини» 

ММ-презентація 
«Модуль1. Вступне 
заняття» (слайд №2), 
блокнот для фліпчарту, 
маркери, бейджі 

10 хв.  Представлення тренінгової 
програми з деінституціалізації  

ММ-презентація 
«Модуль1. Вступне 
заняття» (слайди №3-10) 

25 хв. Визначення очікувань учасників ММ-презентація 
«Модуль1. Вступне 
заняття» (слайд №11), 
блокнот для фліпчарту, 
маркери, стікери 

10 хв. Прийняття правил групи  ММ-презентація 
«Модуль1. Вступне 
заняття» (слайд №12), 

блокнот для фліпчарту, 
маркери 

10 хв.  Вправа «Купини» ММ-презентація 
«Модуль1. Вступне 
заняття» (слайд №13), 
аркуші паперу А-4 

 

1.1.  

Розвиток 
дитини, теорія 
прив’язаності 

 

Роль сім’ї в 
забезпеченні 
потреб дитини 

 

5 хв. Презентація теми заняття ММ-презентація 
«Модуль1. Заняття 1.1» 
(слайд №3) 

20 хв. Вправа «Моє ім’я»  ММ-презентація 
«Модуль1. Заняття 1.1» 
(слайд №4), бейджі, 
маркери 

5 хв. Вправа «Асоціації зі словом 
прив’язаність»  

ММ-презентація 
«Модуль1. Заняття 1.1» 
(слайд №5), блокнот для 
фліпчарту, маркери 

25 хв. Міні-лекція «Теорія 
прив’язаності: Джон Боулбі, 
Джеймс і Джойс Робертсони, 
Мері Ейнсворт» 

ММ-презентація 
«Модуль1. Заняття 1.1» 
(слайди №6-11), додаток 
1.1.1 
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20 хв. Вправа «Історія Тані» ММ-презентація 
«Модуль1. Заняття 1.1» 
(слайди №12-13),  

додаток 1.1.2 «Історія 
Тані»  

15  хв. Інформаційне повідомлення 
«Коло прив’язаності. Безпечний 
та позабезпечний стилі 
прив’язаності. Комплексна 
травма розвитку» 

ММ-презентація 
«Модуль1. Заняття 1.1» 
(слайди №14-34), додаток 
1.1.1 

 

17 хв. Вправа «Сонечко розвитку Тані» Блокнот для фліпчарту, 
маркери, додаток 1.1.3 

15 хв.  Інформаційне повідомлення 
«Потреби дитини» 

ММ-презентація 
«Модуль1. Заняття 1.1» 
(слайди №35-37),  

додаток 1.1.4 

40 хв. Вправа «Як допомогти Тані: 
потреби, завдання та їх 
пріоритетність» 

ММ-презентація 
«Модуль1. Заняття 1.1» 
(слайд №38), блокнот для 
фліпчарту, маркери 

15 хв. Інформаційне повідомлення «Як 
працювати з наслідками 
депривації та комплексною 
травмою розвитку» 

ММ-презентація 
«Модуль1. Заняття 1.1» 
(слайди №39-42) 

 

3 хв. Домашнє завдання – перегляд 
документального фільму 
«Джон» 

ММ-презентація 
«Модуль1. Заняття 1.1» 
(слайд №43) 

1.2.  

Причини 
розлучення 
дитини з сім’єю 
 
Найпоширеніші 
форми 
влаштування 
дітей поза 
біологічною 
сім’єю 
 

5 хв. Презентація теми заняття ММ-презентація 
«Модуль1. Заняття 1.2» 
(слайди №1-3) 

20 хв. Вправа «Айсберг»  

 

ММ-презентація 
«Модуль1. Заняття 1.2» 
(слайди №4-6), блокнот 
для фліпчарту, маркери  

25 хв. Вправа  «Алгоритм дій у разі 
виявлення дитини, яка потребує 
захисту» 
 

ММ-презентація 
«Модуль1. Заняття 1.2» 
(слайди №7-8), блокнот 
для фліпчарту, маркери, 
додаток 1.2.1 

5 хв.  Мозковий штурм «Форми 
влаштування дитини поза 
біологічною сім’єю» 

ММ-презентація 
«Модуль1. Заняття 1.2» 
(слайд №9), блокнот для 
фліпчарту, маркери 
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25 хв. Вправа «Куди (до яких форм) 
може бути влаштована дитина» 

ММ-презентація 
«Модуль1. Заняття 1.2» 
(слайди №10-11),  

блокнот для фліпчарту, 
маркери, додатки 1.2.2,  
1.2.3 

10  хв. Підведення підсумків дня 
Рефлексія 

ММ-презентація 
«Модуль1. Заняття 1.2» 
(слайд №12) 

2 ДЕНЬ 

Організаційна 
частина 

20 хв. Привітання учасників 

Рефлексія попереднього дня 
Обговорення виконання 
домашнього завдання 

 

 

 

 

1.3.   

Інституційний 
догляд та 
виховання дітей, 
його вплив на 
розвиток й 
соціалізацію 
дитини 

 

5 хв. Презентація теми заняття 

 

ММ-презентація 
«Модуль1. Заняття 1.3» 
(слайди №1-3) 

5 хв. Інформаційне повідомлення 
«Сутність інституційного 
догляду» 

 

ММ-презентація 
«Модуль1. Заняття 1.3» 
(слайди №4-7) 

10 хв. Мозковий штурм «Асоціації-
ознаки інституційного догляду»  

ММ-презентація 
«Модуль1. Заняття 1.3» 
(слайди №8-9), 
відеоматеріал,  

блокнот для фліпчарту, 
маркери 

20 хв. Змагання груп «Пазли 
інституційної культури» 

ММ-презентація 
«Модуль1. Заняття 1.3» 
(слайд №10), блокнот для 
фліпчарту, маркери, 
додаток 1.3.1 (картки-
пазли) 

25 хв. Вправа «Павутина проблем 
соціально-психічного розвитку 
вихованців інтернатних 
закладів» 

ММ-презентація 
«Модуль1. Заняття 1.3» 
(слайд №11), аркуш 
паперу із зображенням 
павутини, маркери, 
стікери, додаток 1.3.2 
(картки з переліком 
проблем соціально-
психологічного розвитку 
дитини) 
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5 хв. Інформаційне повідомлення 
«Ризики життєдіяльності» 

ММ-презентація 
«Модуль1. Заняття 1.3» 
(слайди №12-15) 

15 хв. Перегляд і обговорення 
відеофільму «Інтернати очима 
дітей» 

 

Відеофільм «Інтернат 
очима дітей», ММ-
презентація «Модуль1. 
Заняття 1.3» (слайди 
№16-21) 

5 хв. Узагальнення з теми 

Вправа на зняття емоційного 
напруження 

 

1.4. 

Сучасний стан 
інституційного 
догляду в 
Україні  

5 хв. Презентація теми заняття 

 

ММ-презентація 
«Модуль1. Заняття 1.4» 
(слайди №1-3) 

20 хв. Інформаційне повідомлення   

«Загальний огляд мережі 
інституційних закладів  в 
Україні» 

ММ-презентація 
«Модуль1. Заняття 1.4» 
(слайди №4-7) 

25 хв. Вправа «Причини і шляхи 
потрапляння дітей до 
інтернатних закладів»   

ММ-презентація 
«Модуль1. Заняття 1.4» 
(слайди №8-13), блокнот 
для фліпчарту, маркери  

15 хв. Інформаційне повідомлення з 
обговоренням 

«Основні характеристики 
персоналу закладів – кількість,  
кваліфікація, посадові 
обов’язки»  

ММ-презентація 
«Модуль1. Заняття 1.4» 
(слайд №14) 

10 хв. Вправа «Фінансове 
забезпечення інтернатних 
закладів»  

ММ-презентація 
«Модуль1. Заняття 1.4» 
(слайди №15-18), блокнот 
для фліпчарту, маркери 

15 хв. Вправа «Кити, на яких 
тримається система 
інституційного догляду»    

ММ-презентація 
«Модуль1. Заняття 1.4» 
(слайди №19-20), блокнот 
для фліпчарту, маркери  

1.5.  

Система захисту 
дітей 

Ознаки і умови 
забезпечення її 
ефективного 
функціонування  

3 хв. Презентація теми заняття ММ-презентація 
«Модуль1. Заняття 1.5» 
(слайди №1-3) 

7 хв.  Інформаційне повідомлення 
«Система захисту дітей та її 
завдання» 

ММ-презентація 
«Модуль1. Заняття 1.5» 
(слайд № 4) 

10 хв. Вправа «Поняття «система 
захисту дітей» 

ММ-презентація 
«Модуль1. Заняття 1.5» 
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(слайди №5-6), блокнот 
для фліпчарту, маркери 

7 хв. Інформаційне повідомлення 
«Компоненти системи захисту 
дітей в Україні» 

ММ-презентація 
«Модуль1. Заняття 1.5» 
(слайди №7-8) 

25 хв. Вправа «Модель системи 
захисту дітей в Україні» 

ММ-презентація 
«Модуль1. Заняття 1.5» 
(слайд №9), блокнот для 
фліпчарту, маркери, 
олівці, фломастери, 
фарби, клей, вирізки з 
журналів тощо 

23 хв. Вправа «Необхідні зміни в 
системі захисту дітей в Україні» 

ММ-презентація 
«Модуль1. Заняття 1.5» 
(слайд №10), блокнот для 
фліпчарту, маркери, 
додаток 1.5.1 

5 хв. Презентація моделі 
«Фундаментальні принципи 
Конвенції ООН про права 
дитини щодо системи захисту 
дітей» 

ММ-презентація 
«Модуль1. Заняття 1.5» 
(слайд №11) 

10 хв. Вправа «Найкращі інтереси 
дитини» 

ММ-презентація 
«Модуль1. Заняття 1.5» 
(слайди №12-14),  блокнот 
для фліпчарту, маркери 

15 хв. Інформаційне повідомлення 
«Керівні принципи щодо 
альтернативного догляду дітей» 

ММ-презентація 
«Модуль1. Заняття 1.5» 
(слайди №15-16) 

15 хв. Вправа «Основі положення 
Керівних принципів щодо 
альтернативного догляду дітей» 

Додаток 1.5.2 

10 хв. Інформаційне повідомлення 
«Принципи необхідності і 
доцільності» 

ММ-презентація 
«Модуль1. Заняття 1.5» 
(слайди №17-20) 

25 хв. Вправа «Як застосовувати 
керівні принципи на практиці» 

ММ-презентація 
«Модуль1. Заняття 1.5» 
(слайд №21), блокнот для 
фліпчарту, маркери, 
додаток 1.5.3 (кейси) 

25 хв.  Підбиття підсумків 

Рефлексія щодо заняття і 
тренінгового дня 

ММ-презентація 
«Модуль1. Заняття 1.5.» 
(слайд №22) 
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Вступне заняття  

Завдання: 

- познайомити учасників між собою та з тренерами; 
- сприяти згуртованості групи, створити доброзичливу атмосферу; 
- встановити правила ефективної співпраці в групі; 
- визначити очікування учасників щодо тренінгу; 
- представити програму тренінгу з деінституціалізації; 
- сформувати мотивацію до навчання.  

 Загальна тривалість: 1 год. 30 хв. (90 хв.) 

 

План заняття: 

№ з/п Структура  Тривалість 

1. Привітання учасників. Вступ 10 хв. 

2.  Вправа на знайомство «Важливі речі для дитини» 25 хв.  

3.  Представлення тренінгової програми з деінституціалізації 10 хв.  

4. Визначення очікувань учасників 25 хв. 

5. Прийняття групою правил роботи 10 хв. 

6. Вправа «Купини» 10 хв. 

 

Хід проведення занять 

Привітання учасників.  Вступ  

 

 

10 хв. 

 

Мета: привітати учасників та налаштувати їх на роботу, визначити основні 
організаційні питання. 

Ресурси: ММ-презентація «Модуль1. Вступне заняття» (слайд №1), 
програма (план) навчання. 

 

Хід проведення:  

Тренер вітає учасників тренінгу (якщо на тренінгу присутні організатори навчання, то їм 
надається слово для привітання учасників та відкриття тренінгу).   
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Тренер також приділяє увагу організаційним питанням (час проведення занять, тривалість 
перерв, місце, облаштоване для кава-пауз та харчування, відшкодування коштів за проїзд 
тощо).  

 

Слова тренера 

Доброго дня, шановні учасники тренінгу.  

Рада(ий) вітати вас на цьому заході. Ваша присутність тут свідчить, що питання благополуччя 
дітей, дотримання їх прав набуває все більшої актуальності у нашій країні. У ході навчання ми 
говоритимемо про дуже важливі речі, які стосуються життя дітей та сімей з дітьми. 

Ще в минулому столітті науковці обґрунтували шкідливість впливу довготривалого перебування 
в інституційних закладах (інтернатах) на розвиток дітей. Разом з тим, в Україні до сьогодні не 
просто збереглися інтернати, будинки дитини та інші заклади інституційного догляду, а й навіть 
продовжують розвиватися (тренеру рекомендовано навести актуальні статистичні дані  з 
офіційних джерел щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, кількості 
закладів та чисельності дітей зі статусом та без статусу, які там перебувають).  

В Україні вже була спроба реформувати систему інтернатних закладів - у 2007 році. Постановою 
КМУ №1242 від 17.10.2007 року затверджена Державна цільова програма реформування закладів 
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Завдяки реалізації цієї програми 
частина дітей зі статусом вибули із закладів, але загалом кількість вихованців залишилася 
сталою.  

Тобто система інтернатних закладів продовжує «успішно» функціонувати, розширивши цільові 
групи і продовжуючи утримувати дітей, які мають батьків і потребують соціальних, освітніх та 
інших послуг, а не стаціонарного перебування в закладі та позбавлення можливості проживати в 
сім’ї, що є порушенням прав дітей.  

Завдяки цьому тренінгу ми проаналізуємо ефективні механізми реформування системи 
інституційного догляду та виховання дітей, розглянемо міжнародний досвід у сфері 
деінституціалізації.  

Перед початком змістовної роботи пропоную звернути увагу на організаційні питання… 

 

Вправа на знайомство «Важливе для благополуччя  дитини»  

 

 

25 хв. 

 

Мета: познайомити учасників між собою, налагодити доброзичливу 
атмосферу, сприяти відкритому спілкуванню. 

Ресурси: ММ-презентація «Модуль1. Вступне заняття» (слайд №2), бейджі, 
маркери, блокнот для фліпчарту. 

Хід проведення:  

Тренер пропонує учасникам познайомитися. Для цього кожен по-черзі має коротко 
розповісти про себе: 

- назвати своє ім’я й посаду; 
- стисло розповісти про дитину, яка для учасника є дуже цінною (не довше 1 хв.); 
- назвати одну річ/фактор (без повторення вже висловлених пропозицій), яка, на 

думку учасника, є важливою для благополуччя дитини.  
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До уваги тренера 

У ході знайомства учасників тренер на окремому аркуші записує названі ними фактори 
благополуччя дітей і по його завершенні відмічає: «Завдяки тренінгу ми навчимося моделювати 
систему, здатну максимально його забезпечити». 

 

Представлення тренінгової програми з деінституціалізації 

 

 

 

Мета: ознайомити учасників з метою та завданнями навчання. 

10 хв. Ресурси: ММ-презентація «Модуль1. Вступне заняття» (слайди №3-10). 

 

Хід проведення:  

Тренер представляє тренінгову програму з деінституціалізації, розкриває її зміст, структуру, 
завдання з використанням ММ –презентації.  

 

 

До уваги тренера 

Мета програми - посилення потенціалу представників органів влади та фахівців, залучених до 
реалізації реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, впровадження 
сімейно-орієнтованих послуг в громадах через формування у них відповідних компетенцій. 

Структура програми:  

Програма розрахована на 51 годину навчання в форматі тренінгу й складається з 4 тематичних 
модулів, кожен з яких має конкретне призначення й завершену структуру і може за потреби 
викладатися окремо від інших: 

Модуль 1: Роль сім’ї у забезпеченні потреб дитини. Сутність і причини поширення інституційного 
догляду дітей (12 годин) - модуль розкриває важливість виховання дитини в сім’ї для її 
гармонійного розвитку, основні причини розлучення дітей з сім’ями та наявні форми влаштування 
дітей поза біологічною сім’єю в сучасній системі захисту дітей; інформує про стан системи 
інституційного догляду та виховання дітей в Україні, визначає сутність інституційного догляду та 
його вплив на розвиток дітей; презентує компоненти ефективної системи захисту дітей відповідно 
до міжнародних стандартів.     

 Модуль2: Деінституціалізація як основа реформи системи захисту дітей (12 годин) - модуль 
розкриває сутність та механізми деінституціалізації; ознайомлює із видами і змістом послуг, 
спрямованих на надання підтримки сім’ям, попередження розлучення дітей з батьками, 
забезпечення їх безпеки і належного розвитку; ознайомлює з сімейними та стаціонарними 
формами альтернативного догляду та виховання дітей, формами підтримки випускників 
інтернатних закладів, що мають бути обов’язковими складовими оновленої системи захисту дітей.  

Модуль 3: Впровадження деінституціалізації (21 година) - модуль розкриває впровадження 
складових деінституціалізації в Україні, ознайомлює з механізмами координації та реалізації 
реформи (комунікацією, моніторингом та оцінкою у процесі деінституціалізації); дозволяє 
потренувати уміння визначати потреби громади і створювати мережу необхідних послуг і форм 
альтернативного догляду та виховання дітей за умови їх участі на всіх етапах деінституціалізації. 
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Модуль 4: Сильна сім’я – сильна громада (6 годин) - модуль окреслює роль територіальної 
громади у забезпеченні благополуччя дитини, представляє дієві механізми активізації громади та 
приділяє увагу практичному відпрацюванню умінь, пов’язаних з плануванням розвитку громади, 
дружньої до дитини.  

Навчання за цією програмою дозволить сформувати  

Знання з: 

- теорії прив’язаності; 
- сутності інституційного догляду; 
- причин шкідливого впливу інституційного догляду на розвиток та соціалізацію дитини; 
- довгострокових наслідків інституційного виховання дітей для суспільства; 
- основних аспектів функціонування системи захисту дітей; 
- сучасного стану інституційного догляду в Україні;   
- національного законодавства у сфері реформування системи інституційного догляду; 
- сутності деінституціалізації та її складових; 
- основ планування та впровадження сімейно-орієнтованих послуг в громаді; 
- форм альтернативного догляду дітей; 
- особливостей роботи з вихованцями закладів інституційного догляду в процесі 

деінституціалізації; 
- форм активізації громади, націленої на розвиток та підтримку сімейно-орієнтованих 

послуг. 
 

Уміння: 

- приймати відповідальні та професійні рішення з деінституціалізації в регіоні, громаді; 
- налагоджувати комунікацію та міжвідомчу взаємодію між усіма учасниками реформи; 
- працювати з громадою для забезпечення стабільного функціонування послуг для дітей і 

сімей; 
- проводити оцінку потреб громади в необхідних послугах для дітей та сімей і формах 

альтернативного догляду дітей; 
- розробляти плани з деінституціалізації на рівні регіону та громади; 
- створювати  у громаді необхідні послуги та форми альтернативного догляду; 
- забезпечувати інтеграцію новостворених послуг та форм альтернативного догляду в 

систему захисту дітей в громаді; 
- працювати з дітьми та персоналом інституцій, що реформуються; 
- проводити оцінку потреб дітей, які перебувають у закладі, що трансформується; 
- розробляти та реалізовувати плани переміщення дітей із закладів, що трансформуються; 
- проводити моніторинг та оцінку процесу деінституціалізації; 
- забезпечувати участь дитини в процесі деінституціалізації; 
- визначати індикатори для проведення моніторингу та оцінки процесу деінституціалізації; 
- формувати бачення громади, дружньої до дитини. 

 

Професійні переконання: 

- для гармонійного розвитку дитини необхідна сім’я або умови, наближені до сімейних;  
- громада відповідальна за благополуччя дітей, які живуть на її території; 
- діти повинні вилучатися із сім’ї лише за умови виявленого ризику для їх життя та здоров’я;   
- послуги мають бути територіально наближеними до дітей та їх сімей; 
- послуги створюються і розвиваються відповідно до потреб їх отримувачів; 
- система захисту дітей має орієнтуватися і бути здатна забезпечувати найкращі інтереси 

дитини; 
 

Професійні якості: 

- готовність до реформування системи інституційного догляду та виховання дітей; 
- готовність до продукування й підтримки інновацій; 
- прагнення про професійного самовдосконалення; 
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- повага до інших людей і самоповага; 
- повага до думки дитини; 
- готовність відстоювати та реалізовувати права дітей. 

Зміст програми передбачає набуття ґрунтовних знань про теоретико-методологічні засади 
деінституціалізації, нормативно-правове забезпечення процесу реформування системи 
інституційного догляду та виховання дітей в Україні, можливості активізації громади. Особливою 
цінністю тренінгової програми є її практична складова – відпрацювання інструментів, що 
застосовуються у процесі визначення потреб громади у послугах і формах альтернативного 
догляду та виховання дітей.  

 

Визначення очікувань та побоювань  

 

 

25 хв. 

 

Мета: надати учасникам можливість визначитися з власними очікуваннями 
від участі в тренінгу. 

Ресурси: ММ-презентація «Модуль1. Вступне заняття» (слайд №11), 
блокнот для фліпчарту, маркери, стікери двох кольорів. 

Хід проведення:  

Тренер роздає учасникам по 2 стікери різних кольорів, пропонує кожному подумати та 
визначитися із очікуваннями щодо тренінгу, записати їх на стікері того кольору, на який він 
вкаже. Якщо хтось із учасників має побоювання, то тренер пропонує записати їх на стікері 
іншого кольору.  

Після цього усі озвучують свої очікування та побоювання і прикріплюють їх на відповідних 
аркушах блокнота для фліпчарту.  

 

Прийняття групою правил роботи 

 

 

10 хв. 

Мета: встановити правила для ефективної роботи групи. 

Ресурси: ММ-презентація «Модуль1. Вступне заняття» (слайд №12). 

 

Хід проведення:  

Тренер повідомляє, що умовою ефективної взаємодії у групі є наявність погоджених усіма 
учасниками правил для їх згуртованості, налагодження й підтримки  взаєморозуміння та 
позитивної атмосфери, сприятливої для безпеки та співпраці під час тренінгових занять. Він 
заохочує учасників висловлювати й обговорювати пропозиції, записує їх на аркуші паперу, 
по завершенні розміщує на видному місці.  

 

До уваги тренера 

Орієнтовний перелік правил: 

- Взаємоповага  
- Право на висловлення своєї думки 
- Конфіденційність – персональні історії не обговорюються за межами цієї групи 
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- Пунктуальність – починаємо, завершуємо заняття та повертаємося з перерв вчасно, 
згідно з регламентом 

- Добровільність висловлювань 
- Використання «правила піднятої руки»: той, хто бажає висловитись, піднімає руку та 

говорить після того, як тренер надав йому можливість 
- Активність 

 

Погоджені правила знаходяться на видному місці під час усіх занять. За бажанням групи їх можна 
корегувати у ході навчання. 

 На цьому занятті тренеру варто прикріпити до робочої стіни чи дошки аркуш паперу «Запитання». 
Оскільки це заняття є першим, то в учасників може виникати багато актуальних запитань - кожен 
може записати своє запитання на стікері та прикріпити до аркуша. Тренер ознайомлюється з 
запитаннями та відповідає на них у ході навчання. 

 

Вправа «Купини» 

 

 

10 хв. 

Мета: згуртувати учасників тренінгу, налагодити взаємодію в групі. 

Ресурси: ММ-презентація «Модуль1. Вступне заняття» (слайд №13), аркуші 
паперу А-4 за кількістю учасників. 

 

Хід проведення:  

Тренер роздає учасникам по аркушу паперу А-4 і пропонує згуртуватися в одному кутку 
кімнати. Він пояснює, що всі вони є мандрівниками, які зараз мають перебратися через 
болотисту місцевість Америки, де водяться крокодили (їх роль виконують тренери). Щоб 
подолати шлях учасники мають рухатися лише по купинах (це отримані аркуші паперу) - 
тобто ставати можна лише на них, а на підлогу наступати не можна. Той, хто оступився, 
вибуває з гри. Крокодили (тренери) намагаються забрати купини, які залишилися без 
нагляду.  

Гра завершується, коли учасники (більшість із них) виконали завдання - перебралися до 
іншого кутка кімнати.  

Обговорення:  

 

- Чи вдалося вам застосувати ті правила роботи групи, які були 
прийняті перед цією вправою? 

- Чи хочете ви їх змінити чи доповнити за результатами цієї вправи? 
Як саме? 

 

 

До уваги тренера 

По завершенні вправи тренер пропонує учасникам ще раз переглянути визначені правила та в 
разі потреби їх удосконалити.  

При цьому можна також зауважити, що у ході навчання за тренінговою програмою з 
деінституціалізації групу можуть спіткати різні виклики і труднощі. І від того, наскільки кожен з 
учасників відчуватиме підтримку від інших, залежатимуть комфорт та загальні результати роботи.  

Також бажано наснажити учасників - побажати їм зберегти той запал, ентузіазм і креативність, які 
вони проявили під час вправи, у ході усього навчання. 
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Заняття 1.1. Розвиток дитини, теорія прив’язаності. Роль сім’ї 
в забезпеченні потреб дитини 

 

Завдання: 

- сформувати в учасників розуміння прив’язаності, процесу її розвитку, ролі основного 
опікуна; 

- допомогти розібратися, яким чином формується безпечний та позабезпечний стилі 
прив’язаності, як якість прив’язаності впливає на формування базових довіри до 
світу та переконань; 

- отримати ключові знання щодо комплексної травми розвитку; 
- ознайомити учасників зі сферами розвитку дитини, поглибити знання щодо потреб 

та їх вираження на різних етапах розвитку; 
- охарактеризувати наслідки депривації та визначити основні умови забезпечення 

потреб дітей, які не можуть виховуватись у власній сім’ї;  
- посилити переконання, що найкращим середовищем для розвитку дитини є сім’я; 
- сформувати розуміння, що умови виховання в замісних інституційних формах опіки 

та піклування мають бути максимально наближеними до сімейних. 

 Загальна тривалість: 3 год. (180 хв.) 

План заняття: 

№ з/п Структура Тривалість 

1. Презентація теми заняття 5 хв. 

2. Вправа «Моє ім’я»  20 хв. 

3. Вправа «Асоціації зі словом «прив’язаність»  5 хв. 

4. Міні-лекція «Теорія прив’язаності: Джон Боулбі, Джеймс і Джойс 
Робертсони, Мері Ейнсворт» 

25 хв. 

5. Вправа «Історія Тані» 20 хв. 

6. Інформаційне повідомлення «Коло прив’язаності. Безпечний та 
позабезпечний стилі прив’язаності. Комплексна травма розвитку» 

15  хв. 

Перерва  

7. Вправа «Сонечко розвитку Тані» 17 хв. 

8. Інформаційне повідомлення «Потреби дитини» 15 хв.  
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9. Вправа «Як допомогти Тані: потреби, завдання та їх 
пріоритетність» 

40 хв. 

10. Інформаційне повідомлення «Як працювати з наслідками 
депривації та комплексною травмою розвитку» 

15 хв. 

11. Домашнє завдання – перегляд документального фільму «Джон» 3 хв. 

 

Хід проведення занять 

Презентація теми заняття 

 

 

5 хв. 

Мета: мотивувати учасників до вивчення теми «Розвиток дитини, теорія 
прив’язаності. Роль сім’ї в забезпеченні потреб дитини». 

Ресурси: ММ-презентація «Модуль1. Заняття 1.1» (слайд №3). 

 

Хід проведення:  

Тренер, використовуючи ММ-презентацію, представляє тему й завдання заняття.  

 

Слова тренера 

Шановні учасники, з теми «Розвиток дитини, теорія прив’язаності. Роль сім’ї в забезпеченні потреб 
дитини» ми розпочнемо навчання в рамках тренінгової програми з деінституціалізації (далі ДІ).  

Сьогодні ми будемо говорити про теорію прив’язаності в контексті розвитку дитини, щоб з’ясувати, 
про що слід подбати в процесі допомоги дитині, яка не може виховуватись у власній сім’ї. 
Акцентуємо увагу на тому, яке середовище слід створити для дітей з досвідом нехтування їхніми 
потребами.  

За результатами навчання ми зможемо: 

- обґрунтувати роль прив’язаності, пояснити процес її формування, окреслити роль 
базового/основного опікуна; 

- зрозуміти, яким чином формується безпечний та позабезпечний стилі прив’язаності,  як 
вона впливає на становлення базових довіри до світу та переконань щодо себе, інших 
людей та навколишнього світу; 

- систематизувати знання про комплексну травму дитини, потребами якої нехтують; 
- довести необхідність задоволення потреб дитини в сімейному середовищі чи такому, де 

умови наближені до сімейних;  

- оцінити наслідки депривації та визначити умови, необхідні для забезпечення потреб дітей, 
які не можуть виховуватись у власній сім’ї;  

- переконатися, що найкращим середовищем для розвитку дитини є сім’я; 
- усвідомити, що у замісних стаціонарних формах опіки та піклування слід створити умови, 

максимально наближені до сімейних, визнати необхідність введення  індивідуальних 
планів допомоги. 
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Вправа «Моє ім’я» 

 

 

20 хв. 

 

 

Мета: сприяти довірливим стосункам у групі, сформувати усвідомлення 
значущості імені людини, наданого близькими людьми, слугувати переходу 
до обговорення теми прив’язаності.  

Ресурси: ММ-презентація «Модуль1. Заняття 1.1» (слайд №4). 

 

Хід проведення:  

Тренер пропонує учасникам об’єднатися у пари, щоб за 2 хвилини розповісти своєму 
співрозмовнику історію отримання свого імені. Тренер дає команду розпочати діалог. Через 
2 хвилини партнери міняються ролями.  
 
 
До уваги тренера 

Парам можна запропонувати таку структуру розповіді: 

• Хто запропонував ваше ім’я?  

• Яка історія стоїть за його появою? 

• Як ви любите, щоб до вас зверталися? 

• Чи є у вас якісь прізвиська, псевдоніми? 

• Що означає ваше ім’я? 

 

 

По завершенні вправи тренер заохочує бажаючих поділитися своїми історіями на загал і 
може поставити додаткові запитання: 

 

 

- Що для вас означає історія вашого імені? Наскільки вона є для вас 
важливою?  

- Як ви гадаєте, чи знають діти з інтернатів історії їхніх імен? 
- Наскільки, на вашу думку, це важливо знати дитині? 

 

 

До уваги тренера 

Варто взяти до уваги, що деколи завдання так подобається учасникам, що більшість бажають 
розповісти історію своїх імен. Варто дозволити це зробити, бо це завдання є одним із перших у 
тренінговій програмі, воно сприяє кращому знайомству учасників та націлене на формування 
відкритості і доброзичливості у групі.  

За результатами вправи необхідно підвести учасників до висновку, що історія імені має 
безпосередній зв’язок з нашими рідними, найчастіше - батьками. Це вони ще перед нашим 
народженням думають про те, як нас назвати. Це одна з перших ниточок, яка пов’язує нас з 
родиною. Тому важливо почати з усвідомлення простих речей - як у нас є значущі життєві історії, 
так є вони і у дітей, які в силу різних обставин потрапили у державну систему опіки і піклування. 
Сьогодні ми будемо говорити саме про те, наскільки важливу роль відіграють перші роки життя 
людини, та як впливає на розвиток дитини якість взаємовідносин між нею і значущими для неї 
людьми.  



Тренінгова програма з деінституціалізації. 

Матеріали підготовлені БО «Надія і житло для дітей» 27 

 

Мозковий штурм «Асоціації зі словом «прив’язаність» 

 

 

5 хв. 

 

Мета: з’ясувати уявлення учасників щодо прив’язаності, визначити її основні 
компоненти. 

Ресурси: ММ-презентація «Модуль1. Заняття 1.1» (слайд №5), блокнот для 
фліпчарту, маркери. 

 

Хід проведення:  

Тренер пропонує учасникам поміркувати і поділитися вільними асоціаціями, які у них 
виникають, коли йдеться про прив’язаність.  

  

До уваги тренера 

Асоціації, висловлені учасниками, тренер фіксує на фліпчарті / робочій дошці (не потрібно їх 
перефразовувати).  

Серед відповідей можуть мати місце асоціації як позитивного, так і негативного характеру. 

По завершенні вправи тренер зачитує усі відповіді і підсумовує: «В ході сьогоднішнього заняття 
ми повертатимемось до ваших асоціацій та доповнюватимемо свої знання з теми 
прив’язаності». 

 

Міні-лекція «Теорія прив’язаності: Джон Боулбі, Джеймс і Джойс Робертсони, Мері 
Ейнсворт» 

 

 

15 хв. 

 

Мета: поінформувати учасників про значущість прив’язаності, розвиток 
теорії прив’язаності, донести ключові узагальнення на основі досліджень 
Боулбі, Робертсонів, Ейнсворт та інших науковців, які вивчали це явище. 

Ресурси: ММ-презентація «Модуль1. Заняття 1.1» (слайди № 6-11),  
додаток 1.1.1 (стаття). 

 

Хід проведення:  

Тренер, використовуючи ММ-презентацію, розповідає про прив’язаність – як вона 
проявляється, чому важлива, коли і за яких умов розвивається, тлумачить основні тези 
теорії прив’язаності з доробку Джона Боулбі, Джеймса і Джойс Робертсонів, Мері Ейнсворт 
та інших учених. 

Додаткова інформація міститься у статті «Прив’язаність: вплив на розвиток та виховання 
дитини» (Додаток 1.1.1). 
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До уваги тренера  

Під час представлення теорії прив’язаності варто звертатися до висловлених асоціацій учасників 
(вони записані на аркуші паперу) та відмічати схожі елементи (наприклад, страх перед розлукою, 
радість, спокій, комфорт тощо). 

 

 

 

Інформаційне повідомлення 

Прив’язаність (від англ. слова attachment) — це вроджені, тобто притаманні кожній людині, 
пошук і формування емоційної близькості з іншою особою. Базова прив’язаність – це, здебільшого, 
зв’язок між немовлям та його матір’ю. Потреба встановлювати близькі безпосередні відносини з 
іншими є вродженою. Вона  властива кожному з нас. Базова прив’язаність, сформована у 
ранньому дитинстві, є надзвичайно важливою, оскільки є фундаментом, на якому будуватимуться 
всі наступні взаємовідносини з іншими людьми. Якість цієї першої прив’язаності є також 
передумовою розвитку дитини впродовж перших років її життя. При її порушенні можуть 
розвинутися реакції пасивності та психічні відхилення (колись це явище називали «госпіталізмом», 
бо перші порушення прив’язаності досліджувалися саме у лікарнях, де дитина була ізольована від 
своїх близьких у зв’язку з хворобою).  

Прив’язаність – це взаємний процес формування емоційного зв’язку між людьми, який 
зберігається впродовж тривалого часу навіть тоді, коли вони відокремлені один від одного.  

Здоровий розвиток прив’язаності є підставою для активності дитини в дослідженні території і 
навколишнього світу. Так, вона не реагуватиме панічно при наближенні чужої людини, бо знатиме, 
що її мама завжди поруч, вона захистить, тобто вона гарантує захист і безпеку.  

Отже, прив’язаність – це сильний емоційний зв’язок з однією чи кількома значущими особами, а 
сам процес спільного перебування з цими людьми призводить до відчуття щастя, комфорту та 
безпеки. Натомість, розлука з цими людьми, їх втрата чи сепарація викликає страх, злість, смуток, 
навіть депресивний стан. 

Засновником теорії прив’язаності вважають Джона Боулбі, також над дослідженням цього питання 
працювали Джеймс і Джойс Робертсони, Мері Ейнсворт та інші учені. 

Клінічний психолог Мері Ейнсворт провела дослідження, під час якого спостерігала малюків та 
їхніх матерів в домашніх умовах протягом першого року життя дітей. У її роботах детально 
викладено й обґрунтовано, що взаємодія дітей і матерів у перші три місяці впливають на поведінку 
дитини в перший рік життя. Наприклад, якщо матері негайно реагували на плач і крики малюка у 
перші три місяці, то в кінці року їхні діти значно менше плакали порівняно з дітьми, чиї матері 
ігнорували ці сигнали.  

 

 

Вправа  «Історія Тані» 

 

 

Мета: ознайомити учасників з тим, як формується прив’язаність, наскільки 
важливими є перші роки життя, яким чином якість прив’язаності впливає на 
базові переконання дитини щодо світу, інших людей та самої себе. 
Усвідомити, як реакції опікуна впливають в подальшому не лише на стиль 
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20 хв. 

 

прив’язаності, а й на вміння виражати дитиною свої потреби, на розвиток в 
усіх сферах життя. 

Ресурси: ММ-презентація «Модуль1. Заняття 1.1» (слайди № 12-13),  
додаток 1.1.2 (історія Тані). 

 

Хід проведення:  

Тренер звертається до учасників з проханням відкласти свої зошити і зосередитися на 
вправі, під час якої вони почують «історію Тані». Вона допоможе зрозуміти, як формується 
і впливає прив’язаність на сприйняття зовнішнього світу дитиною. Вправа проходить у 
формі керованого фантазування. Тому дуже важливо, щоб учасники уважно слухали текст, 
підключили свою фантазію та намагалися уявити себе в ролі дівчинки Тані.  Тренер 
неквапливо зачитує учасникам текст (історію). 

 

 

До уваги тренера 

Враховуючи те, що дана вправа передбачає «занурення» в запропоновану історію, тренеру 

необхідно створити відповідну атмосферу перед її проведенням. 

 

 

Обговорення: 

По завершенні зачитування історії тренер звертається до учасників із запитаннями:  

 

 - Які думки, емоції з’являлися у вас, коли ви намагалися уявити себе у ролі 
дівчинки Тані?  

- Що відчуваєте зараз? 
- Коли варто було б втрутитися в ситуацію і допомогти сім’ї? 
- Чого навчилася Таня впродовж 10-ти років життя? 
- Які поведінкові стратегії вона застосовувала, коли чогось потребувала? 
- Що вона думає про себе? Про дорослих? Про навколишній світ? 
- Хто є для неї близькою чи важливою людиною? 
- Наскільки зможе Таня довірити новим опікунам? 

 

 

До уваги тренера 

На основі розмірковувань учасників слід на завершення вправи звернутися до ключових понять 
теорії прив’язаності: базовий опікун, розлука з мамою, відчуття прив’язаності до неї (не 
зважаючи на те, що не всі потреби Тані були реалізовані). 

Тренер узагальнює: для ефективної допомогти Тані необхідно було помітити ознаки кризової 
ситуації ще на її початковому етапі. Таня виховувалася в сім’ї впродовж 10 років, аж допоки 
втрутилася система опіки і піклування.  
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Історія Тані та багатьох інших дітей виразно показують необхідність створення різноманітних 
послуг для сімей з метою ефективної та швидкої допомоги. Вилучення дитини з сім’ї має стати 
останнім варіантом - коли сім’я, попри надану допомогу, не спроможна опікуватися дитиною та 
дбати про її потреби, а перебування дитини у цьому середовищі загрожує її безпеці та 
здоров’ю. 

Варто, щоб у кожній громаді був достатньо повний пакет необхідних послуг, який би дозволив 
попередити недоцільне вилучення дітей із сім’ї, забезпечити підтримуючі послуги та 
альтернативні форми догляду дітей.   

 

Інформаційне повідомлення «Коло прив’язаності. Безпечний та позабезпечний 
стилі прив’язаності. Комплексна травма розвитку»  

 

 

25 хв. 

 

Мета: сформувати чітке уявлення про те, яким чином формується безпечна 
та позабезпечна прив’язаності, а також травматичні переконання та 
очікування, визначити сутність комплексної травми розвитку. 

Ресурси: ММ-презентація «Модуль1. Заняття 1.1» (слайди №14-34),  
додаток 1.1.1. 

 

Хід проведення:  

Тренер, використовуючи ММ-презентацію, розкриває, як саме формується безпечна та 
позабезпечна прив’язаність, що означає поняття «комплексна травма розвитку», звідки та 
в результаті чого з’являються травматичні очікування у дітей. Окрім того, він звертає увагу 
на початок формування меж, роль опікуна в розумінні та реалізації потреб дитини, 
поведінкові ознаки порушення прив’язаності. 
 
 
Інформаційне повідомлення 
 

Як показали дослідження Боулбі та інших вчених, прив’язаність є основною потребою кожної 
дитини, а її відсутність може призвести до важких відхилень у розвитку та емоційних порушень. 
Інакше кажучи, позбавлення дітей, які втратили зв’язок з власними батьками, близьких та 
безпечних замісних взаємовідносин – це емоційне занедбання дітей. Деякі вчені називають це 
навіть емоційним насильством.  

Джон Боулбі також вперше ввів поняття «періоду кризи», який згідно з його дослідженнями 
триває близько 30 перших місяців життя дитини. Якщо впродовж цього періоду не сформується  
прив’язаність, то пізніше в цих дітей можуть виникнути значні труднощі з налагодженням будь-
яких стосунків.  

В літературі найчастіше виокремлюють чотири типи прив’язаності (на основі досліджень Мері 
Ейнсворт): 

• Безпечна прив’язаність – основний опікун є безпечною базою для дитини, він чутливий 
до її потреб, вміє швидко та адекватно їх розпізнати, а також реалізувати. Тому дитина 
охоче досліджує навколишній світ, довіряє собі та дорослим, може розлучатись з 
дорослим на деякий час і вірить в те, що опікун повернеться. 

• Амбівалентна прив’язаність – дії та відповідь опікуна на потреби дитини є непостійними. 
Опікун не завжди доступний - вона не сприймає його як безпечну базу. Розлука з ним 
викликає розпач. Дитина переживає, чи опікун буде поруч, коли вона потребуватиме 
його допомоги, тому обмеженим чином досліджуватиме навколишній світ. Основними 
емоціями, які переживатиме дитина, будуть страх та тривога. 
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• Уникаюча прив’язаність – результат дій опікуна з низьким рівнем чутливості до сигналів 
з боку дитини. Опікун або відсутній більшість часу, або не реагує на потреби дитини. 
Дитина здається незалежною. Вона не має сформованих безпечних меж та правил, у 
неї є чітке розуміння, що на дорослих не можна розраховувати. 

• Дезорганізована прив’язаність – результат фізичного, емоційного і/або сексуального 
насильства. Контакт з опікуном провокує найчастіше реакцію «завмирання». Опікун, а 
пізніше всі дорослі, стають ворогами. Базові емоції, які переживає дитина – це страх та 
злість, але вона не може їх виразити через негативний досвід покарання. 

Немовлята, у яких сформована безпечна прив’язаність, звертаються спочатку до матерів, а 
згодом і до інших за розрадою, коли вона їм потрібна, і пробують вивчати своє оточення. 
Проявляють хвилювання, коли їхні матері виходять з приміщення. Коли вони повертаються, 
немовлята відчувають себе щасливими та прагнуть близького контакту.  

Немовлята зі сформованою позабезпечною прив’язаністю (амбівалентною або 
дезорганізованою) не вивчають оточення або роблять це дуже обмежено - бояться, що 
залишаться без допомоги, коли вона їм буде потрібна. Коли мама їх залишає, проявляють у 
відповідь хвилювання та розпач, а після її повернення особливо на неї не реагують. Наприклад, 
можуть спочатку пригорнутись до неї, а пізніше відштовхнути чи вдарити.  

Немовлята, у яких сформувалась уникаюча прив’язаність, відносно слабко прив’язані до 
матерів і зрідка проявляють хвилювання чи розпач, коли залишаються наодинці. Коли мама 
повертається, то слабко на це реагують. 

Впродовж багаторічних досліджень, проведених Університетом Міннесоти і опублікованих в 
1999 році Карлсоном та Срауфом (Srouf i Carlson1), використано «Процедуру незнайомої 
ситуації», створену Мері Ейнсворт для того, щоб вивчити стиль прив’язаності немовлят. 
Пізніше цих самих дітей досліджували циклічно аж до моменту, коли вони стали дорослими. 
Результати досліджень показали, що люди, у яких у відповідному віці була сформована 
безпечна прив’язаність, характеризувались найвищим рівнем розвитку суспільних навичок, 
вони були відкритими, популярними серед ровесників та мали високий рівень емпатії.  

Прояви порушень прив’язаності: 

• Стійке небажання входити в контакт з оточуючими людьми. Дитина відсторонюється, 
ізолюється, уникає тактильних контактів, уникає зорового контакту, не хоче брати участі 
в грі, однак крадькома звертає увагу на дорослого.  

• Тривалі стани апатії, пониженого настрою в поєднанні зі страхом, плаксивістю та 
тривогою.  

• У 3-5 річному віці часті прояви аутоагресії (діти можуть битися головою в тверді 
предмети, завдавати собі болю, ранити себе). Аутоагресія може бути результатом 
переживання досвіду, пов’язаного з насильством, або ж наслідком браку позитивної 
моделі взаємовідносин з іншими людьми.  

• Надмірна, дифузійна комунікативність, що проявляється у відсутності відчуття здорової 
дистанції у взаємовідносинах з дорослими (брак меж), у бажанні будь-яким способом 
привернути до себе увагу. Про таких дітей говорять, що вони «липнуть» до дорослих. 
Таку поведінку нерідко можна побачити у вихованців інтернатних закладів. Вони можуть 
відразу входити у поверхневий близький контакт, дуже швидко називати чужих людей 
«мамою» чи «татом». 

• Часті психосоматичні захворювання.  

 
 
 

 
1 Sroufe, L.A., Carlson, E.A., Implications of attachment theory for developmental psychopathology, Development and 

Psychopathology, vol. 11, 1999 
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До уваги тренера 

Під час презентації теоретичного матеріалу варто посилатись на попередню вправу «Історія 
Тані» та використовувати висновки, зроблені учасниками. 

Тренер може зазначити, що майже 90 % дітей, які перебувають в наших інтернатах, - це діти, 
що мають батьків, які з різних причин не можуть забезпечити їхні потреби. Більшість таких дітей 
мають комплексну травму розвитку через нехтування чи низький рівень задоволення потреб. 

Система групового виховання без забезпечення дітям індивідуальних близьких взаємовідносин 
буде лише поглиблювати дефіцити у різних сферах життя. 

Тому таку важливу роль відіграють сімейні та альтернативні форми виховання з умовами, 
максимально приближеними до сімейних. 

 

Вправа «Сонечко розвитку Тані»  

 

 

17 хв. 

 

Мета: на прикладі конкретної історії визначити та оцінити сфери розвитку 
дитини, враховуючи її досвід. 

Ресурси: блокнот для фліпчарту, маркери, додаток 1.1.3. 

 

Хід проведення:  

Тренер, використовуючи приклад зображення сонечка (міститься у додатку 1.1.3),  згадує 
історію Тані і малює сонечко її розвитку, де кожен промінь означає якусь сферу розвитку. 

Спочатку акцентує увагу учасників на промені «Календарний вік – 10 років», далі 
переходить почергово до інших променів: «Емоційний вік», «Культурний досвід», 
«Зовнішній вигляд», «Інтелектуальний вік», «Суспільний розвиток», «Школа» та «Життєвий 
досвід». 

 

Обговорення: 

- Як би ви оцінили емоційний вік Тані?  
- Як вона може виглядати? На скільки років? 
- Якщо спробувати оцінити життєвий досвід Тані (що вона вже бачила, що 

пережила, в яких ситуаціях побувала), то якому віку відповідає її життєвий 
досвід? 

- Що думаєте про її суспільний розвиток?  
- Якому віку, судячи з почутої вами історії, відповідає її інтелектуальний 

розвиток?  
- Як би ви визначили рівень культурного розвитку дитини? 

 

 

До уваги тренера 

Вказаний у додатку вік (на окремих променях) є лише пропозицією. Малюючи «сонечко розвитку 
Тані», тренер більше зосереджується на тому, щоб перерахувати всі сфери розвитку і визначити 
з учасниками дефіцити у різних сферах життя дитини. Якщо під час роботи вони розходяться у 
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думках, то варто досягнути консенсусу (наприклад, записати, що «Емоційний розвиток» - 
приблизно 3-5 років). 

Сонечко, яке з’являється на аркуші, виразно свідчить про те, що Таня потребує комплексної 
допомоги. Дефіцити виникають через те, що в середовищі, де вона виховувалась, не було людей, 
які б зуміли попіклуватись про її потреби і розвиток. 

 

Інформаційне повідомлення «Потреби дитини»  

 

 

15 хв. 

 

Мета: поінформувати учасників про сутність поняття «потреба», 
класифікацію потреб та оцінити, як рівень їх задоволення впливає на 
формування різних сфер розвитку дитини. 

Ресурси: ММ-презентація «Модуль1. Заняття 1.1» (слайди №35-37), 
додаток 1.1.4 (набори карток для відтворення піраміди Маслоу). 

 

Хід проведення:  

Тренер, використовуючи ММ-презентацію, розглядає з учасниками питання потреб дитини. 
Знайомить з ієрархією потреб А. Маслоу. Доводить, що рівень задоволення потреб впливає 
на розвиток дитини. Відзначає, що відповідно до ієрархії потреб Маслоу забезпечити 
потреби дитини можливо лише у сім’ї або в умовах, максимально  наближених до сімейних, 
та за умови індивідуального підходу в роботі з дитиною для формування замісної 
прив’язаності в разі розлуки з рідними батьками.   
 
 
Інформаційне повідомлення 
  
Розглядаючи матеріал про формування прив’язаності (коло прив’язаності), ми говорили з вами, 
що однією з умов її формування є вчасне та адекватне задоволення потреб дитини. Ми 
визначили, що дитина здатна нормально розвиватися лише за умови адекватного задоволення 
її потреб. На прикладі історії Тані ми переконалися - якщо якісь із потреб дитини не задоволені 
або задоволені не в повному обсязі, це негативно впливає на розвиток (пригадуємо «Сонечко 
розвитку Тані»).  
 
Потреби – стани людини, через які здійснюється регуляція її поведінки, визначається напрям 
думок, почуттів і вольових зусиль. Вони формуються і задовольняються в конкретному 
соціальному середовищі, набуваючи форми і змісту, обумовлених цим середовищем.  
 
Потреби дитини – це стимулятор її активності. У порівнянні з потребами дорослих, вони мають 
свою специфіку. Так, дитина не може повноцінно розвиватися без любові, емоційного тепла, 
значущого дорослого, який створює для неї безпечне і стабільне становище.  
 
Саме цю тезу яскраво ілюструє концепція потреб людини Абрахама Маслоу. На його 
переконання, потреби відповідають 5-ти основним рівням і розташовуються в ієрархічному 
порядку: від більш простих до більш складних і високих.  
 
(Тут можна запропонувати вправу на складання піраміди, її зміст - у таблиці «До уваги 
тренера»). 
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Потреби першого рівня – фізіологічні (потреба в їжі, воді, відпочинку, теплі тощо) є 
вродженими і притаманними всім людям. А потреби вищих рівнів можуть з’явитися лише тоді, 
коли досягнуто певного рівня задоволення потреб, що у ієрархії розташовані нижче.   
 
Наступному рівню відповідають потреби в безпеці, які передбачають відсутність загрози для 
життя та здоров’я, впевненість у захисті, наявність стабільності, впевненість у майбутньому. 
 
Далі йдуть соціальні потреби – це потреби у спілкуванні, приналежності до когось (до сім’ї, до 
громади), у відчутті турботи, піклування й підтримки, любові. 
 
Четвертий рівень становлять потреби, пов’язані з повагою – це необхідність відчувати свою 
значущість, поважати себе, бути визнаним іншими людьми. 
 
Під потребами самовираження (самоактуалізації), що знаходяться на 5-ому рівні, маються 
на увазі духовні потреби, прагнення розвитку, самореалізації, формування моральності, 
вираження себе в творчості, здатність справлятися з проблемами.  
 

Згодом додалися ще два рівні: пізнавальні потреби (прагнення до нових знань, досліджень 
та відкриттів) і естетичні потреби (прагнення до прекрасного).    
 
Теорія ієрархії потреб ґрунтується на тезах:  

- потреби людини мають ієрархічну структуру (пріоритетність); 

- поведінка людини визначається найважливішою на актуальний момент потребою; 

- найсильніша / найважливіша потреба визначає поведінку людини до моменту її 
задоволення; 

- за одночасного існування кількох сильних / найбільш значущих потреб домінують 
потреби нижчого рівня. 

На думку А. Маслоу, потреби одного типу мають бути задоволені частково чи повністю, 
перш ніж інша потреба, більш високого рівня, проявиться і стане актуальною (діючою). Інша 
закономірність, помічена науковцем, - коли задовольняються потреби більш прості, людина 
починає тягнутися й усвідомлювати потреби вищого порядку.  
 
Якщо розглянути рівні потреб, то до вищих рівнів належать  повага/гідність, самоактуалізація, 
які, за теорією Маслоу, реалізувати дуже складно, якщо не будуть задоволені потреби нижчих 
рівнів: фізіологічні, безпека, любов та приналежність. 
 
Тому ми не можемо говорити про повноцінний розвиток дитини, якщо у неї не задоволені базові 
потреби, вона не відчуває себе захищеною, улюбленою та цінною для своєї сім’ї. Її низька 
самооцінка заважає пізнавальному розвитку та формуванню духовних потреб.  
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До уваги тренера 

Інформаційне повідомлення «Потреби дитини» можна доповнити інтерактивним завданням. 
Для цього серед учасників можна визначити осіб, які вже ознайомлені і не ознайомлені з теорію 
Маслоу. Після цього об’єднати їх у малі групи, щоб були такі групи, де усі учасники вперше 
почули про цю теорію, і такі, де всі вже з нею ознайомлені. Потім роздати конверти з набором 
рівнів піраміди Маслоу – учасники на свій розсуд мають скласти піраміду.  

По завершенні роботи групи представляють свої напрацювання, а далі порівнюють з ієрархією 
потреб за Маслоу. 

Ця вправа буде доцільною, якщо в групі знижується інтерес до лекційного матеріалу, і є 
достатньо часу для її проведення.  

 

 

Вправа «Як допомогти Тані: потреби, завдання та їх пріоритетність»  

 

 

40 хв. 

 

Мета: на прикладі конкретного випадку потренувати уміння визначати 
потреби дитини та їх пріоритетність, формулювати конкретні завдання, які 
стануть основою плану втручання.  

Ресурси: ММ-презентація «Модуль1. Заняття 1.1» (слайд № 38), блокнот 
для фліпчарту, маркери, додаток 1.1.2. 

 

Хід проведення:  

Тренер об’єднує учасників у 3 або за потреби більше груп, роздає по аркушу паперу, 
маркери, «історію Тані» та дає завдання: визначити і записати потреби дівчинки, вказати їх 
пріоритетність, сформулювати конкретні завдання, щоб їй допомогти. На виконання 
завдання тренер відводить 20 хвилин. По завершенні просить представника від кожної 
групи максимум за 7 хвилин презентувати їх напрацювання. 

Обговорення: 

 

- Обґрунтуйте пріоритетність потреб і визначені завдання. 
- Які умови слід створити, щоб якнайкраще допомогти Тані? 
- Хто найкраще міг би реалізувати ці завдання? 
- Про що слід подбати в контексті нашої сьогоднішньої теми (про 

прив’язаність)? 
 

   
До уваги тренера 
 
Тренер може розпочати дискусію про те, наскільки традиційна групова система виховання дітей 
в інтернатах здатна забезпечити потреби конкретної дитини. 
 
Під час дискусії слід тримати фокус на питанні потреб дитини, яка потрапляє у систему, а не 
критикувати саму інтернатну систему.  
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 Інформаційне повідомлення «Як працювати з наслідками депривації та 
комплексною травмою розвитку» 

 

 

15 хв. 

 

Мета: систематизувати й узагальнити здобуті учасниками знання щодо 
потреб дітей з комплексною травмою розвитку та створення основних умов 
для забезпечення потреб та нормального розвитку дитини.  

Ресурси: ММ-презентація «Модуль1. Заняття 1.1» (слайди № 39-42). 

 

Хід проведення:  

Тренер представляє науково обґрунтовані дані про роботу з наслідками депривації, 
використовуючи ММ-презентацію.  

 

До уваги тренера 

Тренер звертає увагу учасників на основні умови забезпечення потреб дітей з досвідом 
депривації: 

• Створення безпечного місця; 

• Формування прив’язаності; 

• Зміцнення власної ефективності та відчуття влади. 
 

Окрім того, звертає увагу на те, що найбільш комплексно подбати про індивідуальні потреби 
дитини може сім’я. Якщо ж влаштування у сімейні форми виховання є неможливим з ряду причин, 
то вищеперераховані умови слід забезпечити в альтернативних стаціонарних формах виховання 
- центрі соціально-психологічної реабілітації, центрі соціальної підтримки дітей та сімей чи 
малому груповому будинку. Варто під час презентації заохочувати учасників до озвучення 
власних думок та ініціатив щодо забезпечення прив’язаності. 

 

 Домашнє завдання – перегляд документального фільму «Джон» 

 

 

3 хв. 

Мета: поглибити та закріпити знання щодо прив’язаності. 

Ресурси: ММ-презентація «Модуль1. Заняття 1.1» (слайд № 43), 
канал youtube https://www.youtube.com/watch?v=07oBPUgxicI 

Хід проведення:  

Тренер заохочує учасників самостійно подивитися документальний фільм Джеймса і Джойс 
Робертсонів «Джон».  

Особливу увагу просить звернути на реакції Джона на сепарацію, згодом - на повернення 
мами, а також на те, яким чином інші діти сигналізували дорослим про свої потреби.  

Посилання на ресурс можна надіслати учасникам електронною поштою або записати на 
фліпчарті. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=07oBPUgxicI
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ДОДАТКИ ДО ЗАНЯТТЯ 1.1 

Додаток 1.1.1 

Уляна Долиняк, Томаш Польковскі 

Прив’язаність: вплив на розвиток та виховання дитини 

Що таке прив’язаність і як вона формується? Як розвивається впродовж життя? Чи 
прив’язаність потрібна у замісному вихованні дітей? Яку роль відіграє прив’язаність у роботі 
з дітьми, позбавленими батьківського піклування? Чому деяким дітям притаманні незвичні, 
асоціальні прояви поведінки? Як підтримувати емоційний розвиток дітей, які перебувають у 
виховних інституційних закладах? Як забезпечувати їм можливість формування і розвитку 
близьких взаємовідносин в умовах опікунсько-виховних установ? Які вміння повинні бути у 
фахівців, які працюють з дітьми, позбавленими батьківського піклування? Як навчати 
фахівців і підготувати їх до роботи з дітьми, які зазнали втрати сім’ї і близьких, на що 
звертати їх увагу? Зміст цього матеріалу дозволить знайти відповіді на деякі з цих питань 
та сигналізуватиме найосновніші аспекти в контексті науки про прив’язаність. 

Варто почати від самого визначення поняття «прив’язаність». Прив’язаність (від англ. 
слова attachment) — це вроджені, тобто притаманні кожній людині, пошук і формування 
людиною емоційної близькості з іншою особою. Базова прив’язаність – це в більшості 
випадків зв’язок між немовлям та його матір’ю. Потреба встановлювати близькі 
безпосередні відносини з іншими – є вродженою і властива кожному з нас. Ця базова 
прив’язаність, сформована у ранньому дитинстві, є надзвичайно важливою, оскільки є 
фундаментом, на якому будуватимуться всі наступні взаємовідносини з іншими людьми. 
Якість цієї першої прив’язаності є також передумовою розвитку дитини впродовж перших 
років її життя. При порушенні прив’язаностей можуть розвиватися реакції пасивності та 
психічні відхилення (колись це явище називали «госпіталізмом», так як перші порушення 
прив’язаності досліджувалися власне у лікарнях, де дитина була ізольована від своїх 
близьких у зв’язку з хворобою).  

Прив’язаність – це взаємний процес формування емоційного зв’язку між людьми, який 
зберігається впродовж тривалого часу, навіть тоді, коли особи не перебувають разом.  

Здоровий розвиток прив’язаності є підставою до активності дитини в дослідженні території 
і навколишнього світу, дитина не реагуватиме панічно при наближенні чужої людини, бо 
знатиме, що її мама завжди поруч, вона захистить, тобто вона є безпечною базою та 
захистом для дитини.  

Отже, прив’язаність – це сильний емоційний зв’язок з однією чи кількома особами, а сам 
процес перебування з цими людьми приносить відчуття щастя, комфорту та безпеки. 
Натомість, розлука з цими людьми, їх втрата чи сепарація викликає страх, злість, смуток чи 
навіть депресивний стан.  

Важливим і цікавим фактом є також те, що прив’язаність та готовність їх створювати і 
розвивати властиві практично всім молодим представникам ссавців – не тільки людині. 
Близькість – фізичний зв’язок, перебування з вибраним опікуном (найчастіше з матір’ю) 
була і надалі залишається чинником, який дозволяє пережити небезпечні ситуації, 
катастрофи та є захистом перед хижаками. 

Фізична близькість, слідкування поглядом за мамою/дорослим опікуном (які перебувають у 
полі зору дитини), тримання на руках, тактильний контакт, посмішка, зоровий контакт, 
грудне годування – все це заспокоює немовля; з такими потребами дитина приходить у світ 
та скеровує їх передусім до своєї мами (найближчої особи/ основного опікуна). Це все 
потрібне дитині, щоб вижити та в результаті створити емоційний зв’язок, який включає 
також фізичну близькість. 
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 Початком розвитку теорії прив’язаності були різні концепції, які почали формуватися 
в другій половині ХХ століття. Однією з них є концепція біхевіористів. 

Біхевіористи підкреслювали, що прив’язаність – це вивчений процес. Згідно з 
вченням Долларда та Міллер (Dollard i Miller2 (1950), прив’язаності виникають в результаті 
«активних умовностей». Голодна дитина відчуває дискомфорт, що, в свою чергу, викликає 
прагнення обмежити цей дискомфорт. Коли немовля нагодують, його прагнення 
коригується, а це викликає відчуття приємності (нагороди). Ось чому харчування, на думку 
біхевіористів, є основним зміцненням, оскільки вдруковує (зміцнює) поведінку, метою якої 
є уникнення дискомфорту. Особа, яка забезпечує дитині харчування, асоціюється зі 
зникненням дискомфорту і стає подвійним зміцненням, а також джерелом нагороди. 
Згідно з Dollard i Miller, цикл «нагороди», який повторюється, і можна назвати прив’язаністю.  

Разом з тим, Шаффер і Емерсон (Schaffer i Emerson3 (1964)) під час досліджень 60 
немовлят у Глазго відкрили, що немовлята найбільш прив’язуються не до особи, яка їх 
годує, ані навіть не до тієї особи, яка проводить з ними найбільше часу. Виявляється, що 
немовлята найбільш прив’язуються до особи, яка найшвидше і адекватно реагує на їх 
сигнали та входить з ним у контакт. Це означає, що ця особа вміє розпізнавати потреби, 
досить швидко реагувати та забезпечувати їх. 

Це відкриття має велике значення для всіх, хто займається «не своїми» дітьми. Це 
означає, що найважливіше завдання для опікунів дітей – це доступність, наявність однієї 
вибраної особи, яка буде чутливо реагувати на сигнали, які стосуються дитячих потреб у 
кожній сфері, особливо емоційних потреб. 

Наступним вагомим кроком у розвитку теорії прив’язаності були дослідження та 
наукові роботи Джона Боулбі, якого згодом почали називати «батьком» теорії 
прив’язаностіі. Джон Боулбі є автором знаменитих наукових праць про прив’язаність, втрати 
та сепарацію (знаменита трилогія «Прив’язаність і втрата»), які і теперішній час входять в 
обов’язкову програму вищих учбових закладів. Завдяки його працям було зроблено 
цілковитий перегляд психоаналітичних уявлень про природу взаємовідносин між матір’ю і 
дитиною. 

 

Еволюційний підхід: Теорія Боулбі (1907-1990). В 1969 році Джон Боулбі4 
ствердив, що немовлята прив’язуються до опікуна, тому що ці взаємовідносини сприяють 
адаптації, тобто їх репродуктивному успіху. Власне тому можна говорити про «ген  
прив’язаності» та про те, що немовлята народжуються з вродженою схильністю їх 
створювати. Дитині необхідна прив’язаність для того, щоб вижити. Дитина, у якої була 
сформована впродовж перших років життя безпечна прив’язаність, є краще «доглянутою» 
та менш беззахисною, а пізніше вона також краще соціалізується, ніж інші діти, у яких не 
було безпечної прив’язаності. Тому прив’язаність також є фундаментом майбутніх 
соціальних взаємин. Ранні взаємовідносини дітей є зразком наступних взаємовідносин з 
іншими людьми, а це, в свою чергу, сприяє їх функціонуванню та репродукції. Ця вивчена 
людиною модель служитиме впродовж подальшого життя групою очікувань, які будуть 
стосуватися постійності чи непостійності людських взаємин, емоційних результатів у цих 
взаєминах тощо. Модель взаємовідносин, сформованих з основним опікуном, стає 
внутрішньою робочою моделлю та групою очікувань і переконань у майбутніх 
взаємовідносинах.   

Згідно з теорією прив’язаності Боулбі, у дітей розвинуті «суспільні принади» - свого 
роду сигнали, які вони демонструють. Вони, в свою чергу, заохочують дорослих опікуватись 
ними. Такими «суспільними принадами» є сміх, крик або плач. Діти розвивають сильну 

 
2 Dollard, J., Miller, N.E., Personality and psychotherapy, McGrw-Hill, New York 1950 
3 Schaffer, H.R., Emerson P.E., The development of social attachments in infancy, Monographs of the Society in Child 

Development, vol. 29(3), Serial 94 
4 Bowlby J., Attachment and love, Hogarth, London 1969 
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прив’язаність з тією особою, з якою налагоджений найкращий контакт – тобто з такою, яка 
найкраще відповідає на сигнали дитини. Така особа стає для дитини основним або базовим 
опікуном і відіграє особливу роль в її емоційному розвитку. Цю концепцію названо 
монотропією.  

В 1964 році Шаффер і Емерсон розвинули концепцію монотропії,  вказуючи, що 
більшість немовлят, окрім прив’язаності з базовим або основним опікуном, розвивають 
також від 2 до 3 другорядних прив’язаностей. В активній опозиції до цієї гіпотези виступали 
Тронік і Мореллі (Tronick i Morelli5), які доводили, що ще в віці 6 місяців немовлята мають 
лише одну прив’язаність до основного опікуна, при чому не обов’язково ним повинна бути 
їхня мати. Найбільший вплив на подальший розвиток психології розвитку мала Мері 
Ейнсворс6, яка оголосила гіпотезу чутливості опікуна (1978 р.). Вона також довела 
взаємозалежність між прив’язаністю та відчуттям безпеки і чутливістю опікуна на сигнали, 
які стосуються потреб дитини.  Мері Ейнсворт в результаті проведення досліджень 
відповідно до Процедури Незнайомої ситуації відокремила різні стилі прив’язаності: 
безпечну та позабезпечну. 

Варто підкреслити, що другорядні прив’язаності можуть розвиватися лише тоді, коли 
була сформована перша прив’язаність, яка слугуватиме згодом фундаментом для 
наступних взаємовідносин, а їх міцність і якість залежатимуть від якості базової 
прив’язаності. 

Взаємозв’язок між немовлям та основним (базовим) опікуном має особливе 
значення, бо є надзвичайно важливим як для емоційного розвитку, так і для соціалізації. 
Базуючись на цій прив’язаності, дитина вибудовує внутрішню модель наступних 
взаємовідносин. З ряду досліджень випливає та підтверджується принцип безперервності, 
згідно з яким немовлята, які зростають у комфортному середовищі з відчуттям емоційної 
безпеки, з часом стають емоційно стабільними, довірливими до світу та впевненими в собі 
дорослими. 

Також варта уваги теорія впливу темпераменту, згідно з якою деякі діти мають 
вроджену здатність легко входити у взаємостосунки. 

Отже, прив’язаність є основною потребою кожної дитини, а її відсутність може 
призвести до важких відхилень у розвитку, зокрема емоційному. Інакше кажучи, 
позбавлення дітей, які втратили зв’язок з власними батьками, близьких та безпечних 
замісних взаємовідносин – це емоційне занедбання дітей. Деякі вчені навіть називають це 
емоційним насильством.  

Беручи до уваги вищесказане, варто подумати, як вплине на розвиток дитини брак 
будь-яких безпечних прив’язаностей в умовах інституційного виховання? Так, це дуже 
негативно позначається на її суспільному, інтелектуальному, емоційному та навіть 
фізичному розвитку. Відбудова прив’язаності з біологічними батьками, якщо це можливо,  
та забезпечення «замісної прив’язаності» є першочерговим завданням для кожного, хто 
організовує допомогу дітям в закладах опіки чи альтернативних формах догляду.  

Ці висновки знайшли своє відображення у законодавстві більшості країн Заходу. Те, 
що здається очевидним: необхідність підтримання взаємовідносин з біологічною сім’єю за 
умови, якщо це не загрожує життю та безпеці дитини – є обов’язком, який реалізовується в 
усіх замісних формах опіки – від інституційних опікунсько-виховних закладів до прийомних 
та спеціалізованих професійних прийомних сімей. 

Джон Боулбі також вперше ввів поняття «періоду кризи», який згідно з його 
дослідженнями триває близько 30 перших місяців життя дитини. Якщо впродовж цього 

 
5 Tronick, E.Z, Morelli, G.A., The Efe forgaer infant and toddler’s pattern of social relationships, Developmental Psychology, 

vol. 28 
6 Ainsworth M.D.S, Blehar i inni, Patterns of attachment: A psychological sudy of strange situation, Lawrence Erlbaum, 

Hillside, NJ, 1978 
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періоду не сформується прив’язаність, то пізніше в цих дітей можуть виникнути значні 
труднощі з налагодженням будь-яких стосунків. Так сформувалася теорія привації 
(знамениті випадки Джені і близнят Колюхових) – тобто цілковитого браку будь-яких 
прив’язаностей в дитинстві на відміну від депривації, тобто позбавлення контакту з 
основним опікуном (сепарація).  

В літературі найчастіше виокремлюють чотири типи прив’язаності (на основі 
досліджень згідно з «Процедурою Незнайомої Ситуації» Мері Ейнсворт): 

• Безпечна прив’язаність – основний опікун є безпечною базою для дитини, він є 
чутливим до потреб дітей, вміє швидко та адекватно їх розпізнати, а також 
реалізувати. Тому дитина охоче досліджує навколишній світ, довіряє собі та 
дорослим, може розлучатись з дорослим на деякий час і вірить в те, що опікун 
повернеться. 

• Амбівалентна прив’язаність – дії та відповідь опікуна на потреби дітей 
є непостійними. Опікун не завжди доступний для дитини. Вона не сприймає опікуна 
як безпечну базу. Розлука з опікуном викликає розпач. Дитина переживає, чи опікун 
буде поруч, коли їй буде потрібна його допомога, тому обмеженим чином 
досліджуватиме навколишній світ. Основними емоціями, які переживатиме дитина, 
будуть страх та тривога. 

• Уникаюча прив’язаність – результат дій опікуна з низьким рівнем чутливості на 
сигнали дитини. Опікун або відсутній більшість часу, або не реагує на потреби 
дитини. Дитина робить враження незалежної. Вона не має сформованих безпечних 
меж та правил, у неї є чітке розуміння, що на дорослих не можна розраховувати. 

• Дезорганізована прив’язаність – результат фізичного, емоційного і/або сексуального 
насильства. Контакт з опікуном провокує найчастіше реакцію «завмирання». Опікун, 
а пізніше всі дорослі, стають ворогами. Базові емоції, які переживає дитина – це 
страх та злість, яких вона не може виразити, бо, скоріше за все, буде за це покарана. 

 

Немовлята, у яких сформована безпечна прив’язаність, звертаються спочатку до 
матерів, а пізніше і до інших за розрадою, коли така їм потрібна, і пробують досліджувати 
чи вивчати своє оточення. Проявляють хвилювання, коли їх матері виходять з приміщення. 
Коли вони повертаються, немовлята відчувають себе щасливими та прагнуть близького 
контакту.  

Немовлята, у яких сформована позабезпечна прив’язаність (амбівалентна або 
дезорганізована) не вивчають оточення або роблять це дуже обмежено, бояться, що вони 
залишаться без допомоги, коли вона їм буде потрібна. Проявляють тенденції хвилювання 
та розпачу, коли мама їх залишає, а після її повернення особливо на неї не реагують. 
Можуть спочатку пригорнутись до неї, а пізніше відштовхнути чи вдарити.  

Немовлята, у яких сформувався уникаючий стиль прив’язаності, відносно слабко 
прив’язані до матерів і рідко проявляють хвилювання чи розпач, коли залишаються самі. 
Коли мами повертаються, то слабко на них реагують. 

 

 Стадії розвитку формування прив’язаностей «діти-дорослі» згідно з Джоном 
Боулбі:  

• Стадія недиференційованих прив’язаностей (1,5 – 6 місяців) – немовлята 
відрізняють свою маму, але заспокоюються, коли інший дорослий бере їх на руки. 
Цю стадію називають також стадією початкової орієнтації та невизначеної 
адресації  сигналів – дитина спостерігає, хапається та сміється будь-кому.  

• Стадія специфічних прив’язаностей (7 – 9 місяців) – на цьому етапі відбувається 
формування та закріплення базової прив’язаності до матері (дитина протестує в 
ситуації розлуки з нею, відчуває неспокій в присутності незнайомих людей).  
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• Стадія другорядних/багатьох прив’язаностей (11 – 18 місяців) – на основі 
базової прив’язаності з матір’ю дитина починає проявляти вибіркову прихильність 
по відношенню до інших близьких людей. Однак, безпечною базою залишається 
мама. Відбувається дослідження світу і території, особливо це помітно, коли 
дитина починає повзати чи ходити. Коли поспостерігати за дитиною, то можна 
побачити, що вона час від часу перевіряє, де мама (чи є в полі її зору), вважаючи 
її «безпечною базою». Як правило, у віці 2 років дитина вже розпізнає своїх 
близьких (наприклад, на фото), навіть коли деякий час не бачила цих осіб.  

 

Впродовж багаторічних досліджень, проведених Університетом Міннесоти 
і опублікованих в 1999 році Карлсоном та Срауфом (Srouf i Carlson7), використано 
«Процедуру незнайомої ситуації», створену Мері Ейнсворт для того, щоб вивчити стиль 
прив’язаності немовлят. Пізніше цих самих дітей досліджували циклічно аж до моменту, 
коли вони ставали дорослими. Результати досліджень показали, що немовлята, у яких були 
сформована безпечна прив’язаність, характеризувались найвищим рівнем суспільних 
навичок, високим рівнем емпатії, були відкритими й популярними серед ровесників. Ці 
дослідження лише підтвердили гіпотезу постійності. 

Для організаторів замісної опіки та для вихователів у дитячих будинках істотним 
буде висновок, що для забезпечення емоційних потреб необхідно брати індивідуальну 
відповідальність за окремих дітей, а також дотримуватися принципів постійності та 
послідовності у забезпеченні інших індивідуальних потреб дітей. Це неможливо зробити без 
створення прив’язаності. 

Депривація (від латинської deprivatio – забирання, брак). Для розуміння цього 
явища велике значення мали дослідження Джеймса і Джойс Робертсонів (James i Joyce 
Robertson)8, які зняли цілу серію документальних фільмів про розлуку малих дітей з 
близькими та вплив сепарації на розвиток та поведінку дитини. Вони опублікували 
знамениту книжку «Розлука, сепарація та малі діти» (1989). Під час досліджень у лікарні 
Мідлсекс вони вивчали групу дітей,  ізольованих від своїх матерів у зв’язку з їх лікуванням. 
Результати показали, що навіть короткотривалі періоди «депривації» можуть призвести до 
сильних емоційних потрясінь, вплив яких на психіку та емоції підростаючих дітей будуть 
мати довготривалі наслідки. Найбільш знаменитим є дослідження випадку хлопчика Джона, 
який лише на 9 днів був позбавлений контакту з батьками, що викликало в нього глибокий 
стрес та призвело до довготривалого лікування нервових розладів.  

Якщо короткотривала сепарація може викликати такі наслідки, то якими ж будуть 
наслідки постійної чи тривалої депривації? Дослідження, що були проведені серед 
румунських дітей Кевіном Брауном, свідчать про те, що діти внаслідок довготривалої 
відсутності близьких взаємовідносин та браку замісних прив’язаностей деградують у 
власному розвитку, починаючи від інтелектуального, через соціальний, емоційний аж до 
фізичного. Також на конференції у Ваплеві (Польща) в 2004 році Кевін Браун представив 
результати досліджень мозку дітей з дитячих будинків, які показали слабший розвиток 
деяких частин мозку, відповідальних за соціальний розвиток та емпатію.   

У 2008 році на конференції у Варшаві Кевін Браун звертав увагу на те, що перша 
прив’язаність має безпосередній зв’язок з самооцінкою дитини та її поведінкою. Тому історія 
прив’язаності дитини відіграє ключову роль у її наступній соціалізації. Звідси також витікає 
висновок, що, працюючи з дітьми, позбавленими батьківського піклування, вихователі чи 
опікуни повинні отримати відомості про історію формування прив’язаності дитини, оскільки 
це важливо для встановлення діагнозу та вибору відповідних методів роботи з дитиною та 
сім’єю. 

 
7 Sroufe, L.A., Carlson, E.A., Implications of attachment theory for developmental psychopathology, Development and 

Psychopathology, vol. 11, 1999 
8 Robertson J. and Robertson J. , Separation and the very young, Free Association Books, London, 1989 
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Результати досліджень Мері Ейнсворт (Ainsworth) показують, що фізична сепарація 
від основного опікуна викликає стрес. Однак її не можна уникнути, якщо є необхідність у 
лікуванні, чи у перебуванні в яслах, дитячому садку чи школі. Для більшості дітей такого 
роду сепарація не має довготривалих ефектів - за умови, що дитина забезпечена «замісною 
емоційною опікою». За відсутності такої опіки проявляються симптоми депривації, яка, в 
свою чергу, може мати довготривалі ефекти та особливо позначитись на психічному 
здоров’ї дитини. 

Дослідження різних аспектів депривації почали проводитись ще в 40-х роках 
минулого століття Рене Шпіцом, Джоном Боулбі, Робертсонами. Джон Боулбі один із 
перших досліджував гіпотезу материнської депривації в закладі для дітей-сиріт. Також він 
здійснив знамените дослідження «44 злодії». Діти, які взяли участь у цих дослідженнях, не 
проявляли нормальних почуттів, наявності совісті. Також вони часто крали та 
демонстрували іншу асоціальну поведінку. Боулбі довів, що ця група дітей пережила 
довготривалу депривацію в дитинстві. З 44 осіб, які брали участь в дослідженні, 14 Боулбі 
визначив як психопатів.   

Ці дослідження свідчать: якщо в дитячих закладах ми не будемо забезпечувати 
швидкої відбудови взаємовідносин зі значимими для дітей людьми, або ж не будемо 
забезпечувати замісних близьких прив’язаностей – то ми будемо нести відповідальність за 
виховання позбавлених почуттів, непридатних до функціонування в суспільстві людей, які 
проявлятимуть девіантну поведінку або споживацьке ставлення до світу. 

 

Прояви порушення прив’язаності: 

• Стійке небажання входити в контакт з оточуючими людьми. Дитина не хоче 
нав’язувати контакт з дорослим, відсторонюється, ізолюється, уникає тактильних 
контактів, уникає зорового контакту, не хоче брати участі в грі, однак звертає увагу 
на дорослого крадькома.  

• Тривалі стани апатії, пониженого настрою в поєднанні зі страхом, плаксивістю та 
тривогою.  

• У 3-5 річному віці часті прояви аутоагресії (діти можуть битися головою в тверді 
предмети, завдавати собі болю, ранити себе). Аутоагресія може бути результатом 
досвіду насильства по відношенню до дитини або ж наслідком браку позитивної 
моделі взаємовідносин з іншими людьми.  

• Надмірна, дифузійна комунікативність, що проявляється у відсутності дотримання 
здорової дистанції у взаємовідносинах з дорослими (брак меж), у бажанні будь-яким 
способом привернути до себе увагу. Про таких дітей говорять, що вони часто 
«липнуть» до дорослих, таку поведінку нерідко можна побачити у вихованців і 
випускників інтернатних закладів. Вони можуть відразу входити у поверхневий 
близький контакт, дуже швидко називати чужих людей «мамою» чи «татом». 

• Часті психосоматичні захворювання.  
 

Зменшення негативних наслідків депривації 

Чи можна виправити ефекти депривації? Чи взагалі варто працювати з дітьми 
в інтернатах, які відчули на собі наслідки депривації? Одними з перших важливих 
досліджень, які підтвердили подолання наслідків депривації, були дослідження Skeels i 
Dye9 в 1939 році. Вони перемістили групу дітей з інтернату з низьким рівнем IQ до будинку 
для жінок з легким та помірним рівнем інтелектуальної неповносправності. Через 3 місяці 
вони знову перевірили рівень IQ дітей, і виявилось, що в середньому він піднявся на 20 
пунктів. Чому? Як такі дорослі могли так позитивно вплинути на дітей? Відповідь очевидна 

 
9 Skeels H., Dye H.B., A study  of the effects of diffrential stimulation on mentally retarded children, Proceedings and Addresses 

of the American Association on Mental Defficiency, vol 44 , 1939  
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– вплинув не рівень інтелектуального розвитку дорослих, а їх чутливість до сигналів від 
дітей і готовність відреагувати на їх спроби увійти з ними в контакт. 

Ці дослідження пізніше повторили Скодак і Скілс (Skodak i Skeels)10, вводячи 
контрольну групу, яка залишилась в дитячому будинку. Через 1,5 року у дітей з контрольної 
групи рівень IQ зменшився з середніх 87 пунктів до 67, тоді коли у дітей, яких влаштували 
в будинок для неповносправних дорослих, рівень зріс з 64 до 92. 

Наступні дослідження проводились в 70-тих i 80-тих роках у Швеції. Bohman i 
Sigvardson11  досліджували понад 600 усиновлених дітей. У віці 11 років 26 % з них мали 
різні емоційні проблеми, спричинені попереднім досвідом депривації. 10 років по тому 
дослідження показали, що всиновлені молоді люди не відрізнялися від пересічних людей в 
суспільстві. 

В свою чергу, подружжя Робертсонів впродовж 1968-1973 років досліджували й 
порівнювали ситуації, де одна група дітей після обірваних відносин з мамою мала 
забезпечену замісну емоційну опіку в прийомній сім’ї, а друга група залишилась в закладі 
опіки. В прийомній сім’ї у дітей були наближені до домашніх умови, там панували подібні до 
сімейних звичаї. В цій групі дітей ефекти депривації майже не були виражені, натомість 
група, яка залишалася в закладі опіки, поступово проходила через всі етапи депривації, 
включаючи апатію, зникнення апетиту, обмеження уяви та фантазії під час гри, плач та 
поступове припинення спроб звернути увагу дорослих на їхні потреби. 

 

Враховуючи результати цих досліджень, напевне, не таким новим, але важливим 
буде висновок, що, окрім забезпечення емоційних прив’язаностей в інституційних 
опікунсько-виховних закладах, ми маємо сприяти тому, щоб не втрачався постійний зв'язок 
дітей з їхнім сімейним середовищем через заохочення контактів з родичами, а також 
підтримувати позитивні сімейні традиції та звички. Крім того, матеріально-побутові умови, 
які ми створюємо, повинні якнайбільше нагадувати домашні і за можливості враховувати 
вибір дитини, її приватність та індивідуальні потреби.  

 

Концепцію депривації Боулбі розвинула Руттер (Rutter, 1981)12, зазначивши, що крім 
депривації має місце явище привації - коли відсутні будь-які прив’язаності внаслідок втрати 
основного опікуна ще до того, як виникне емоційна прив’язаність, та за відсутності замісних 
емоційних взаємовідносин (наприклад, через смерть матері одразу після народження, чи 
сепарацію від матері внаслідок відмови від дитини). Для вивчення гіпотези Руттер було 
проведено багато досліджень серед вихованців дитячих будинків. Йшлося в них в 
основному про те, чи можна і наскільки можна зменшити ефекти депривації, і чи можливо 
це в випадку привації. Дослідження проводили в 80-тих та 90-тих роках Jill Hodges i Barbara 
Tizard13, спостерігаючи за дітьми від народження до досягнення ними дорослості. Було 
досліджено 65 дітей (багаторічні дослідження), яких влаштовано в заклади опіки в період 
від народження до максимум чотирьох місяців. В цьому закладі формування прив’язаності 
між дітьми та вихователями не схвалювались, крім того самі вихователі часто мінялися. В 
зв’язку з цим у дітей не було шансу налагодити будь-які тривалі взаємовідносини з 
дорослим. Попередні дослідження вже кількарічних дітей показали, що вони були не здатні 
до будь-яких почуттів до іншої особи. У віці 4 років 24 дітей з цієї групи були усиновлені, 15 
повернулись у свої біологічні сім’ї, решта залишились в закладі опіки. Заміри 
повторювались, коли дітям виповнилось 8, а пізніше 16 років. В результаті виявилось, що 
перебування в закладі опіки залишає тривалі сліди у психіці та емоціях дитини. Особливо 

 
10 Skodak M, Skeels, H, A final follow up study of 100 adopted children, Journal of Genetic Psychology, vo. 87, 1949 
11 Bohman M, Sigvardson S, Long term effects of early institutional care: A prospective longitudinal study, Annual Progress in 

Child Psychiatry and Child Development, 1979 
12 Rutter M, Maternal deprivation reassessed, Penguin, 1981 
13 Hodges J, Tizard B., Social and family developments of ex-institutional adolescents, Journal of Child Psychology and 

Psychiatry, vol. 30, 1989 
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це стосувалось 16-річних дітей. Результати були такими: рання привація негативно 
позначилася на здатності будувати прив’язаності. Усиновлені діти добре зараджували собі 
вдома, але не серед ровесників. Це означає, що вони не до кінця могли подолати наслідки 
привації в ранньому дитинстві.  

Інші дослідження явища привації стосувались дітей, які були ізольованими від 
власних опікунів (випадки Дженні та близнят Колюхових з колишньої Чехословаччини). Так, 
Дженні зачинив в комірці батько до 13,5 року життя. Коли її знайшли, вона не вміла 
говорити, стояти і ходити, боялася усіх людей. Вона ніколи до кінця не подолала втрат у 
суспільній сфері, не навчилась правильно говорити. Також її не цікавили інші люди. Як 
ствердили Кертіс і Раймер, які досліджували цей випадок (Curtiss i Rymer14 (1977 i 1993), 
Дженні перейшла через критичний вік 2.5 року, який описував Боулбі, і її привація була 
надто тривалою. На їхню думку, після такого періоду привації виправлення її наслідків 
неможливе.  

В свою чергу, близнята Колюхові були зачинені та провели в ізоляції сім років (їх 
ізолювала мачуха). Коли їх знайшли, вони не вміли говорити і ходити. Пізніше їх 
влаштували в прийомну сім’ю до двох сестер. Вони обдарували дітей великим почуттям та 
інтенсивно працювали над тим, щоб нівелювати наслідки пережитих ними втрат. У віці 14 
років Колюхові стали нормальними дітьми як в інтелектуальній, так і в суспільній сферах. У 
20 років рівень їх розвитку був вищим від середнього. Вчені вважають, що їх врятував «курс 
лікування любов’ю», який ще може принести результати у віці 7-8 років, але який вже може 
не призвести до позитивних змін в пізнішому віці. 

Цю тезу підтверджують численні дослідження серед дітей, які виховуються 
в інституційних закладах. Останні великі дослідження цього типу проводились Quinton15 
(результати оголошені в 1985 році). Він досліджував ефект привації в групі 50 жінок, які 
виховувались в інституційних закладах (будинках дитини). У цих жінок після досягнення 
ними 20 років виникали величезні труднощі з виконанням ролі матері. Їм не вистачало тепла 
в контактах з власними дітьми. Вони часто міняли коло знайомих, а також їм був властивий 
синдром «цілий світ проти нас». Вони не вміли підтримувати зв’язки з протилежною статтю. 
Часто змінювали місце роботи. Багато з них мали психічні порушення та проблеми, в тому 
числі депресії.  

Triselotis16 (1984) досліджував 44 дорослих, які після декількох років перебування в 
інтернаті були усиновлені. Виявилося, що ефекти привації було нівельовано. Це ж показали 
й результати дослідження Руттер17, оголошені в 1998 році, де йшлося про 11 румунських 
сиріт, які перші місяці провели в особливо важких умовах фізичної та емоційної привації. Ці 
діти були усиновлені англійськими сім’ями у віці близько 2 років Регенерація в їх випадку 
тривала близько двох років. 

 

Враховуючи здобутки всіх цих досліджень, можна зробити наступні висновки: 

1. Ефекти привації дуже важко нівелювати, але це в деяких випадках можливо. Привація 
спричинює негативний вплив на розвиток дитини у всіх сферах. 

2. Щоб зменшити ефекти депривації, необхідні дуже інтенсивна опіка та близькі позитивні 
емоційні взаємовідносини з окремим дорослим - тобто індивідуальний підхід до дитини. 
Надзвичайно важливою тут також є стабільність, доступність і постійність по 
відношенню до дитини. 

 
14 Curtiss S, A psycholinguistic study of a modren-day wild child, Academic Press, London 1977; Rymer, R. Genie: Escape from 

a silent childhood, Michael Joseph, London 1993 
15 Quinton D, Rutter M, Liddle C, Institutional rearing, parenting difficulties and marital support, Annual Progress in Child 

Psychiatry and Child Development, 1985 
16 Triselotis J, Identity and security in adoption and long-term fostering, Early Child Development and Care, 1984 
17 Rutter M and the ERA Study Team, Developmental Catch-upand deficit following adoption after severe early privation, 

Journal of Child Psychology and Psychiatry, vol.39, 1998 
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3. Ефекти привації практично неможливо буде нівелювати, якщо у дитини до 9-10 років не 
було сформовано жодних близьких взаємвовідносин. 

4. В осіб, яких не «вилікували» від привації, може проявитись ефект «приваційного циклу» 
(навіть реактивне порушення прив’язаності).  Такі особи також не зможуть проявляти 
теплих почуттів до власних дітей.  

5. Реактивне порушення прив’язаності можна описати, як образне відокремлення себе 
захисним емоційним панциром (емоційна ізоляція), який захищатиме від спроб 
емоційного доступу до інших людей, наприклад, до опікунів, які стараються пробитись 
крізь цей панцир. Так вони захищаються від можливої небезпеки наступної розлуки чи 
відторгнення. Кожен, хто намагатиметься пробитись крізь цей панцир, буде 
розглядатися, як загроза, а тому нерідко особи з порушенням прив’язаності виступають 
проти тих, хто старається їм допомогти. Якщо такі порушення не лікувати, ці люди 
можуть стати соціопатами - особами без соціального сумління, такими, які нікому не 
довіряють. Вони будуть також позбавлені вразливості, співчуття, а також здатності 
будувати тривалі взаємовідносини з іншими людьми – вони будуть поверховими і 
нестійкими. 

 

Постає питання - чому однак деякі діти є більш захищеними від наслідків депривації? 
Чому деяким вихованцям закладів, не зважаючи на пережиту депривацію та слабкі замісні 
прив’язаності, все ще характерні адекватна соціальна поведінка та емпатія?  

Захисними чинниками можуть бути: 

• вік дитини під час депривації;  

• тривалість депривації/розлуки з близькими; 

• вік, в якому дитина опинилася у емоційно здоровому середовищі; 

• «відданість», відкритість, якість прив’язаності особи, яка піклується про дитину    
з досвідом депривації;  

• індивідуальний підхід, приділення великої кількості часу, доступність опікуна; 

• стан здоров’я дитини, її інтелектуальні та фізичні можливості: фізично не розвинені  
діти або з низьким рівнем інтелекту демонструють сильніші ефекти депривації;  

• вміння дитини аналізувати проблеми, в тому числі аналізувати причини кризи, 
розвиток рефлексії; 

• сімейні чинники – діти батьків, які самі пережили емоційні занедбання, потрапляють 
у групу ризику (Glaser i Prior 2002, Hart 2002, Iwaniec 2002); 

• темперамент: діти з «легким» темпераментом більше сигналізують про сої потреби, 
що, в свою чергу, збільшує їх шанси сформувати близькі взаємовідносини з 
потенційними прийомними батьками (Goldsmith, Alansky, Kagan, Lamb, Ainsworth i 
інші); 

• успіхи у навчанні чи у інших сферах, вміння, зацікавлення, хобі, таланти; 

• взаємостосунки з ровесниками, іншими дорослими; 

• відчуття власновартості, адекватна самооцінка – сформований образ власного «Я»; 

• наявність власного домашнього звірятка, улюбленої іграшки тощо. 
 

З цього витікає, що деякі діти під впливом інших позитивних чинників можуть 
проявляти певну стійкість до наслідків депривації через розлуку з близькими. 

Висновки, які мають зробити вихователі інституційних закладів, – це, перш за все, 
необхідність індивідуального підходу до дитини та вивчення ними історії прив’язаності 
дітей, які перебувають під їх опікою. Характер та тривалість прив’язаностей, або їх 
відсутність можуть мати вирішальне значення при виборі підходу і методів роботи 
з дитиною. В випадку дітей, які зазнали депривації, необхідно розробити інтенсивний,  
терапевтичний, індивідуальний план допомоги.  
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Всі згадані дослідження підтверджують, що основним обов’язком організатора 
замісної опіки є допомога дітям налагодити й підтримувати близькі взаємовідносини зі 
значущими для них людьми.  

Тому будь-які плани реформування системи опікунських закладів, їх трансформації 
та впровадження нових виховних методів повинні, перш за все, брати до уваги постулат 
забезпечення дітей близькими безпечними прив’язаностями.  

Що ще можна зробити, реформуючи систему допомоги дітям, позбавленим 
батьківського піклування? Перш за все, беручи до уваги теорію прив’язаності,  
переорієнтувати опіку з інституційної на про-сімейну, яка є не тільки дешевшою від 
інституційної, але й набагато якіснішою, бо забезпечує дитині необхідні для всебічного 
розвитку близькі взаємовідносини. Наприклад, у Великій Британії взагалі не існує будинків 
для малих дітей (від 0 до 3 років), в тому числі і спеціалізованих (для важко хворих дітей) -
всі зусилля направлені на організацію сімейної замісної опіки і влаштуванні дітей у сім’ї.  

Величезну роль відіграє також профілактична робота, особливо по запобіганню 
відмови батьків від дітей у ранньому віці, розвиток та реалізація ефективних методів роботи 
з сім’ями, які перебувають у кризі. 
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Додаток 1.1.2 

Історія Тані 

 

Таня, твоя історія розпочалася в 2006 році. Твоїй мамі виповнилось на той час 18 років, 
вона майже 12 років жила і виховувалась в інтернаті. Потрапила вона туди, тому що вдома 
часто були алкоголь та сварки між дорослими. Мама росла в інтернаті практично сама, 
мріяла про те, щоб за нею приїхала мама і забрала додому, але цього так і не сталося. В 
інтернаті твоя мама познайомилась з твоїм татом. Вони дуже любили одне одного і мріяли 
про те, щоб жити разом.  

Коли вони вийшли з інтернату, то якийсь час жили разом у гуртожитку. Згодом виявилося, 
що твоя мама вагітна. Вона дуже чекала на Тебе і, не зважаючи на те, що ніхто їй не 
допомагав, назбирала трохи грошей і підготувала для тебе пелюшки, підгузки, вбрання, 
ліжечко і іграшки. Вона переживала, але дуже раділа, що ти з’явишся на світ. Твій тато час 
від часу працював і намагався допомагати мамі. 

І от прийшов момент твого народження. Мама викликала швидку допомогу і приїхала у 
лікарню. Вона народжувала у загальній кімнаті, твого тата поруч не було. Коли ти 
народилася, медсестра сказала твоїй мамі, що вона народила дівчинку, і кудись тебе 
забрала. 

Через декілька днів ви разом з мамою повернулися додому. Але згодом мама розлучилася 
з татом і залишилася зовсім одна. На початку вона справлялася з опікою над тобою. Згодом 
закінчились заощадження, і мама змушена була піти на роботу. Тоді вона залишала тебе 
сусідці, у якої було двоє власних малих дітей. Часто ти довго плакала і чекала, щоб хтось 
прийшов і погодував тебе. Маму ти бачила лише рано вранці і пізніми вечорами. Вона 
поверталася додому дуже втомлена і, здається, зовсім не мала сили і бажання гратися з 
тобою. Так минув рік. Твій тато так і не повернувся. 

Мама продовжувала працювати, ти росла практично сама або із сусідкою і її дітьми. Коли 
тобі виповнилось 2 роки, мама принесла у подарунок велику ляльку і цілий вечір гралася з 
тобою. Одного разу тобі захотілося дістати зі стола чашку, але ти не знала, що там був 
гарячий чай. Чашка впала на тебе, і ти ошпарилася. Мама через декілька годин 
повернулася додому і, коли побачила це, відразу завела тебе у поліклініку. Там на неї чужі 
тьоті дивно і підозріло дивилися, а також задавали їй багато запитань. 

Через деякий час у вас вдома з’явився дядько Антон. Тепер ти залишалася з ним, коли 
мама йшла на роботу. Він, здається, не любив дітей, бо часто кричав на тебе, коли ти 
пробувала взяти якусь річ або ламала іграшку. Він часто зачиняв тебе в кімнаті, а сам 
дивився телевізор. Маму ти бачила рідко, вона поверталася пізно ввечері і виглядала дуже 
втомленою. Декілька разів було так, що вона брала тебе на коліна, гралася або співала 
колискову. 

Коли тобі виповнилось 5 років, у вас вдома виник новий дядько. Він, здається, ще більше 
не любив дітей, ніж попередній. Він часто кричав на тебе і навіть бив. Одного разу мама 
побачила, як дядько бив тебе, вона втрутилась, але він почав бити і її. Пізніше мама 
просила тебе, щоб ти не злила дядька і старалася його уникати. Ти помітила, що деколи 
вечорами мама п’є алкоголь і плаче. 

Згодом ти пішла у школу. Там ти побачила, що у інших дітей є багато речей, яких немає у 
тебе, у них були телефони, кольорові зошити і рюкзаки, за ними приходили мама, тато або 
бабуся чи дідусь. Вони ходили на різні гуртки і пробували робити різні цікаві речі. Ти не 
надто добре вчилася. Вчителі в основному не звертали на тебе уваги. Багатьох предметів 
ти взагалі не розуміла. 
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Ти почала проводити все більше часу поза домом, на вулиці. У тебе з’явилися  приятелі – 
старші хлопці, у яких наче теж не все було добре вдома. Вони навчили тебе битися, щоб 
себе захистити, і курити, щоб швидше стати дорослою. 

Коли тобі виповнилось 9 років, твоя мама втратила роботу. Вона все частіше пила алкоголь 
або йшла з дому на декілька днів. Тоді ти залишалася з дядьком, який також пив алкоголь. 
Одного вечора він взяв тебе на коліна і якось так дивно притискав. 

Ти росла і дорослішала, в тобі було багато болю і злості через  несправедливість того, що 
відбувається. Одного дня ти забрала телефон у свого однокласника, але відразу прибігла 
його мама, обізвала тебе злодійкою, ідіоткою і забрала телефон. Коли тобі виповнилось 10 
років, до вас додому почали приходити дві жінки, які називали себе соціальними 
працівницями. Вони говорили, що хочуть вам допомогти.  

Твоє життя різко змінилося в той день, коли дядько побив тебе так, що ледь не зламав 
руку. Ти потрапила у лікарню, твою маму розшукали пізно ввечері, вона була дуже п’яна. 
Наступного дня у лікарні якісь незнайомі тобі люди сказали, що від сьогодні ти будеш жити 
в новому місці, бо твоя мама не вміє тобою опікуватись. 
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Додаток 1.1.3 

Таня у 10 років 

 

                                                             Школа – 4 клас 

                                                                                                Суспільний вік - 5 років 

              Інтелектуальний вік - 6 років  

 

 

 

 

   Зовнішній вигляд – 8-9 років                                           Календарний вік – 10 років 

 

 

 

                                                                                   Емоційний вік - 3 роки 

    

                                                               Культурний досвід 4 роки     

 

 

   

Життєвий досвід – 18-20 років 
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Додаток 1.1.4 

 

 

Фізіологічні потреби 

Пов’язані з виживанням і включають необхідність їжі, води, тепла, сну, відпочинку. 

 

 

 

 

 

Потреби в безпеці 

Безпечні умови проживання, стабільне, спокійне і уважне оточення, в якому дитина 

відчуває, що її люблять і оберігають. 

Розуміння та чітке бачення майбутнього - наміри та поведінка близьких людей 

передбачувані і зрозумілі, вони продиктовані щирою турботою про добробут дитини і 

всієї родини.  

 

 

 

 

Соціальні потреби 

Йдеться про бажання зав'язати стосунки з людьми для відчуття приналежності (до 

сім’ї, громади). Людина відчуває потребу налагодити добросусідські відносини на одній 

території, у класі, компанії однолітків, серед колег. Доведено, що прагнення «збитися в 

зграю», триматися разом, бути частиною групи є природнім.  

Також йдеться про важливість дружби, підтримки, любові. Потреба в любові 

передбачає необхідність як віддавати любов, так і отримувати.  
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Потреби в повазі, самоповазі 

Включають як необхідність віри у власні можливості й поваги до себе (гордість за 

власні досягнення, розуміння своїх сильних сторін), так і необхідність поваги з боку 

інших людей, схвалення ними дій і визнання досягнень.  

 

 

 

Потреби в самовираженні, 

самореалізації 

Йдеться про потребу особистісно зростати, реалізувати свої можливості й природні 

здібності, потребу досягати бажаних результатів завдяки розвитку свого потенціалу, 

знань і навичок. 

 

 

 

Пізнавальні потреби 

Прагнення до нових знань, відкриттів, дослідження світу та експериментів. 

 

 

 

 

Естетичні потреби 

 

Прагнення до прекрасного у всіх його проявах. 
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Заняття 1.2. Причини розлучення дитини з рідною сім’єю. 

Найпоширеніші форми влаштування дітей поза біологічною сім’єю   

 

Завдання: 

- сформувати розуміння причин розлучення дитини з сім’єю та обставин, за яких 
держава втручається в сім’ю; 

- ознайомити учасників з процедурою відібрання дитини у батьків без позбавлення 
батьківських прав;  

- ознайомити з основними формами влаштування дитини поза біологічною сім’єю; 
- сформувати розуміння вибору форми влаштування дитини  (згідно з наявністю чи 

відсутністю статусу дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування); 
- визначити причини переважання інституційних форм догляду та виховання дітей над 

сімейними.  

 Загальна тривалість: 1 год. 30 хв.  

План заняття:  

№ з/п Структура Тривалість 

1. Презентація теми заняття 5 хв. 

2. Вправа «Айсберг»  20 хв. 

3. Вправа «Алгоритм дій у разі виявлення дитини, яка потребує 
захисту» 

25 хв. 

4. Мозковий штурм «Форми влаштування дитини поза 
біологічною сім’єю»  

5 хв. 

5. Вправа «Куди (до яких форм) може бути влаштована 
дитина» 

25 хв. 

6. Підбиття підсумків дня. Рефлексія. Домашнє завдання 10 хв. 
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Хід проведення заняття 

Презентація теми заняття 

 

 

5 хв. 

 

Мета: представити тему заняття «Причини розлучення дитини з рідною 
сім’єю. Найпоширеніші форми влаштування дітей поза біологічною 
родиною», мотивувати учасників до її вивчення. 

Ресурси: ММ-презентація «Модуль1. Заняття 1.2» (слайди № 2 -3). 

Хід проведення: 

 Тренер, використовуючи ММ-презентацію, представляє тему й завдання тренінгового 
заняття. 

 

Слова тренера 

 Шановні учасники, на попередньому занятті ми говорили про те, наскільки важливою для дитини 
є сім’я, що лише в сімейному середовищі можливо забезпечити потреби дитини, сформувати 
здорову прив’язаність, а відповідно - сприяти її нормальному розвитку. Разом з тим, є випадки, 
коли дитина не може виховуватись у своїй сім’ї або навіть у замісній. Далі ми розглядатимемо 
тему «Причини розлучення дитини з рідною сім’єю. Найпоширеніші форми влаштування дітей 
поза біологічною родиною».  

У ході опрацювання матеріалу звернемо увагу на такі питання:  

- основні причини розлучення дитини з сім’єю; 
- обставини, за яких держава втручається в сім’ю; 
- процедура відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав; 
- процедура влаштування дитини, яка не може перебувати/виховуватись у рідній сім’ї;  
- основні форми влаштування дитини поза біологічною сім’єю; 
- загальний огляд поширених в Україні форм влаштування дітей (без статусу та зі статусом 

дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування).  
 

  

Вправа «Айсберг» 

 

 

20 хв. 

 

Мета: сформувати розуміння причин та обставин розлучення дитини з 
сім’єю.  

Ресурси: аркуш паперу із обрисами айсберга, на вершині якого зображено 
дитину (зверху напис «дитина розлучена з сім’єю»), кольорові стікери, 
маркери, ММ-презентація «Модуль1. Заняття 1.2» (слайди № 4-6). 

 

Хід проведення:  

 
Тренер запитує в учасників, чи знайомі їм випадки, коли дитина або діти була/були 
розлучені з сім’єю? 
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Після цього він пропонує попрацювати індивідуально. Для цього роздає усім по два стікери, 
щоб протягом 1 хв. на кожному з них стисло записати одну причину або обставину 
розлучення дитини з сім’єю.  
 
Тренер звертає увагу учасників на зображення айсберга, який образно символізує процеси, 
що відбуваються в сім’ї та призводять до сепарації дитини. Вершина – це результат (дитина 
розлучена з сім’єю), прихована частина – це обставини та причини, що призвели до 
вилучення дитини з сім’ї.  
 

 

Дитина розлучена з сім’єю 

 

 
     
 

 

Причини та обставини розлучення: 

 

 

 

 

 

 

Тренер пропонує учасникам по черзі заповнити частину, що зображена під водою - 
зазначити причини та обставини, які призводять до розлучення дитини з батьками.  
Кожен учасник озвучує напрацювання та приклеює два стікери.  
Якщо в когось виявилися дуже схожі чи однакові за змістом судження, стікери групуються.  
 
На кінець вправи тренер уточнює: 
 

 

   - Чи є необхідність додати ще якісь причини або обставини, які досі   
     не були озвучені? 
 

 

До уваги тренера 

Орієнтовний перелік визначених учасниками обставин та причин, що призводять до розлучення 
дитини з сім’єю: війна, внутрішнє переміщення, стихійне лихо, смерть батька/матері, 
катастрофа, хвороба батьків, трудова міграція, хвороба дитини, інвалідність, навчання далеко 
від родини, насильство, алкогольна залежність, ув’язнення тощо. 

Варто звернути їх увагу на можливість розлучення дитини з батьками через такі події, як 
відпочинок, навчання дитини у іншому місті, в тому числі за кордоном, або від’їзд батьків 
на сезонні заробітки для покращення матеріального стану сім’ї. Як правило, ці обставини є 
передбачуваними, запланованими й визначеними у часі, тому не наражають дитину на 
небезпеку. Взаємодія дитини та батьків не порушується, а лише змінюється форма 
комунікації. Тобто саме батьки приймають рішення про розлучення з дитиною на певний 
визначений проміжок часу та несуть відповідальність за задоволення її потреб та 
створення безпечних умов, делегуючи виконання батьківських обов’язків родичам.  
 
Однак, є й інші обставини, через які батьки не спроможні належно виконувати батьківські 
обов’язки, або ухиляються від їх виконання, не зважаючи на те, що вони зобов’язані 
піклуватися про дитину, про її здоров'я та всебічний розвиток.  
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Досить часто причиною розлучення дитини з сім’єю можна назвати відсутність необхідних 
послуг за місцем проживання родини (навчання дітей в спеціальних інтернатах, можливість 
тимчасового безпечного проживання для матері з дитиною, які постраждали внаслідок 
насильства або стихійного лиха тощо), а також «виживання» системи інституційного 
догляду та виховання, коли працівники закладів агітують батьків віддавати до них дітей.  
 

 

2 етап 

Тренер пропонує учасникам ще раз подивитися на айсберг (на  напрацювання групи) та 
виокремити ті причини й обставини, за яких є потреба втрутитися в сім’ю з метою захисту 
дитини.  

 

До уваги тренера 

У процесі обговорення тренер має перемістити стікери, розділивши їх на дві частини: обставини 
й причини, які не несуть загрози дитині, та обставини й причини, які призводять до нехтування її 
потребами та створюють загрозу життю та здоров’ю.  
Тренер також акцентує -  якщо в сім’ї є загроза життю та здоров’ю дитини, то держава зобов’язана 
втрутитись у ситуацію з метою її захисту. Тренер зазначає, що в Україні діють нормативно-правові 
документи, що регламентують алгоритм дій фахівців, якщо дитина залишається без батьківського 
піклування, або зазнає насильства: 

- Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»;  
- «Порядок взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству і насильству за ознакою статі» (постанова КМУ від 22.08.2018 р. 
№ 658); 

- «Порядок забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження» (постанова 

КМУ від  01.06.2020р. № 585); 
- «Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом 

прав дитини» (постанова КМУ від 24.09.2008 р. № 866); 
- «Про Затвердження Державного стандарту соціальної послуги кризового та екстреного 

втручання» (наказ Мінсоцполітики України від 01.07.2016 р. № 716). 
 

 

Вправа «Алгоритм дій у разі виявлення дитини, яка потребує захисту» 

 

 

25 хв. 

 

Мета: визначити алгоритм дій у випадку, коли дитина потребує захисту 
через наявні ризики для життя та здоров’я.  

Ресурси: блокнот для фліпчарту, маркери, ММ-презентація «Модуль1. 
Заняття 1.2» (слайди №7-8), додаток 1.2.1 (витяг з Порядку провадження 
органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав 
дитини). 
 

Хід проведення:  

Тренер пропонує учасникам об’єднатися у три групи, прочитати наданий витяг з Порядку 
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини 
(витяг з Постанови КМУ № 866) та протягом 15 хв. сформувати алгоритм дій у ситуації: 

- виявлення дитини, яка залишилась без батьківського піклування (1 група); 
- виявлення дитини у міській місцевості, щодо якої виникла безпосередня загроза 

життю або здоров'ю (2 група); 
- виявлення дитини у сільській місцевості, щодо якої виникла безпосередня загроза 

життю або здоров'ю (3 група). 
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По завершенні виконання завдання групи  представляють напрацьовані алгоритми. 

 

До уваги тренера 

Тренер має спостерігати за роботою груп та в разі потреби надати їм допомогу, оскільки під час 
виконання завдання учасники можуть через брак досвіду роботи відповідно до Постанови КМУ 
№866 зіштовхнутися з деякими труднощами, зокрема такими:  

- дії, передбачені в нормативно-правових документах, виписані не чітко, їх можна 
трактувати двояко;  

- відібрання дитини у батьків передбачає процедуру прийняття рішення органом опіки та 
піклування, але, фактично, рішення ухвалює виконком. 

 

 

Обговорення:  

 

- Чи були у вас труднощі під час виконання вправи?  
- В чому вони полягали? 
- Яку відповідальність несуть посадові особи, якщо вони не захистили 

дитину? 
- Щоб б ви зараз змінили у своїх алгоритмах, щоб захист дітей був більш 

ефективним? 

 

До уваги тренера 

По завершенні обговорення результатів виконання вправи варто згадати про те, що жоден 
нормативно-правовий документ не визначає, як мають поводитися посадові особи у момент 
відібрання дитини. Також в жодному закладі вищої освіти не готують фахівців, які мають 
здійснювати відібрання дитини, зустрічати її в закладі (куди її переміщують), хоча всі ці аспекти 
є надважливими, якщо ми говоритимемо про рівень психологічної травматизації дитини у 
момент цієї події. І навіть члени виконкому та комісії із захисту прав дітей зазвичай не 
проходять спеціального навчання у сфері захисту дітей, хоча приймають рішення щодо 
подальшої долі дитини.  

Далі тренер має підготувати учасників до виконання наступної вправи, для чого ще раз вказує 
на всі створені алгоритми та акцентує увагу учасників на пункті щодо влаштування дитини 
(після відібрання з сім’ї або виявлення без батьківського піклування).     

 

 

Мозковий штурм «Форми влаштування дитини поза біологічною сім'єю» 

 

 

5 хв. 

 

Мета: сформувати уявлення про можливі форми влаштування дитини, 
розлученої з біологічною сім'єю, в Україні. 

Ресурси: блокнот для фліпчарту, маркери, ММ-презентація «Модуль1. 
Заняття 1.2» (слайд № 9). 
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Хід проведення: 

Тренер звертає увагу учасників, що у попередніх вправах вони розглядали ситуації, коли 
дитина може бути розлучена з сім'єю, з яких причин та яким чином виконується процедура 
відібрання дитини. Далі потрібно розібратися, куди вона може бути влаштована.  

Тренер пропонує учасникам мозковим штурмом напрацювати перелік форм влаштування 
дітей. 

 

До уваги тренера 

Учасники можуть створити такий перелік форм влаштування: усиновлення, опіка, піклування, 
прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу, тимчасове влаштування в сім’ю родичів або 
знайомих, під патронат, будинок дитини, дитячий будинок-інтернат, загальноосвітня школа-
інтернат, навчально-реабілітаційний центр, спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат, 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат тощо. 

Підсумовуючи, він має відзначити, що, на жаль, не всі діти можуть бути влаштовані в сімейні форми 
виховання, найбільш проблемною групою є діти, які вилучені з сім’ї, але не мають офіційного 
статусу позбавлених батьківського піклування. 

 

Вправа «Куди (до яких форм) може бути влаштована дитина» 

 

 

25 хв. 

 

Мета: визначити умови, за яких дитина може потрапити в ту чи іншу форми 
влаштування. 

Ресурси: блокнот для фліпчарту, маркери, створений учасниками під час 
виконання попередньої вправи перелік форм влаштування дитини, ММ-
презентація «Модуль1. Заняття 1.2» (слайди №10–11), додатки 1.2.2, 1.2.3. 
 

Хід проведення: 

Тренер об’єднує учасників у дві групи і дає завдання протягом 20 хвилин заповнити отриману 
таблицю, після чого презентувати на загал результати роботи з подальшим обговоренням 
тенденцій щодо влаштування дітей. 

Перша група заповнює таблицю щодо дітей, які не мають статусу дітей-сиріт чи дітей, 
позбавлених батьківського піклування: 

 

Форма влаштування 
дитини 

Необхідні умови для 
влаштування 

Термін перебування Чи передбачена 
робота з 
біологічною 
сім’єю за місцем 
влаштування 
дитини  
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Друга група заповнює таблицю щодо дітей, які мають статус дітей-сиріт чи дітей, позбавлених 
батьківського піклування: 

 

Форма влаштування 
дитини 

Необхідні умови для 
влаштування 

Термін перебування Чи передбачена 
робота із 
біологічною 
сім’єю за місцем 
влаштування 
дитини 

    

 

 

До уваги тренера 

Під час заповнення таблиць важливо, щоб учасники звернули особливу увагу на умови, необхідні 
для влаштування, і передбачили не лише наявність обов'язкових документів стосовно дитини, а й 
інші чинники, наприклад, пов’язані з можливістю обрати форму влаштування, готовністю приймати 
дітей з різними специфічними потребами тощо. Також важливо обговорити у групі і відобразити 
подальші перспективи для дитини та її сім’ї.  

 

 

Групи презентують напрацювання у загальному колі. 

Обговорення:  

 

 

- Чи були у вас труднощі під час виконання завдання? У чому вони 
полягали? 

- Як ви вважаєте, куди легше влаштувати дитину - в сім’ю чи в заклад? 
Чому?  

- Які можете назвати особливості влаштування дітей зі статусом? 
- Чи передбачають названі форми влаштування дитини роботу з сім’єю по 

набуттю чи відновленню її функціональності (для повернення дитини)? 
Хто має це робити? Як це відбувається на практиці? 

- Які можете назвати особливості влаштування дітей зі статусом 
позбавлених батьківського піклування, що підтверджується рішенням 
суду про відібрання дитини без позбавлення батьків батьківських прав 
або рішенням суду про ув’язнення / про визнання батьків недієздатними 
тощо? 

- Як максимально забезпечити право дитини на виховання в сім’ї?  

 

До уваги тренера 

За результатами обговорення необхідно зробити узагальнення, що відповідно до норм 
міжнародного та національного права наша держава взяла на себе зобов’язання піклуватися про 
дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, стали сиротами чи позбавлені батьківського 
піклування. Пріоритетними є сімейні форми влаштування дітей, але ця норма передбачена лише 
для дітей зі статусом дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Біля 8 тисяч 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, потребують сімейних форм виховання, 
але бракує бажаючих створити прийомні сім’ї, ДБСТ. Відсутня профілізація сімейних форм 
виховання і, як результат, - дітям з вадами здоров’я важче потрапити в сім’ю. Неможливо не 
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звернути також увагу на те, що внаслідок недостатньої підтримки сімейних форм виховання 
почастішали випадки повернення дітей із сімейних форм виховання та влаштування їх в заклади. 
Для збільшення кількості сімей, готових брати дітей на виховання, необхідно постійно проводити 
інформаційні заходи та суттєво підвищити якість супроводу й підтримки сімейних форм виховання.     

Переважна більшість дітей, які виховуються в інтернатних закладах, не мають офіційного статусу. 
Але для них досить часто інтернатні заклади стають постійним місцем проживання, виховання та 
розвитку. Факти свідчать, що більшість дітей, які перебувають в інституціях, влаштовані туди з 
причин бідності, складних життєвих обставин та соціальної незахищеності сімей. Як правило, як 
тільки дитина влаштована до закладу – робота з сім’ями припиняється. Для забезпечення права 
цих дітей на виховання в сім’ї необхідно розвивати соціальні послуги в громадах та забезпечувати 
високий професійний рівень фахівців.   

 

Підбиття підсумків дня. Рефлексія. Домашнє завдання 

 

 

10 хв. 

 

Мета: отримати зворотній зв’язок від учасників про найважливіше для них, що 
відбулося протягом дня (цінна інформація, досвід), сприяти структуруванню 
знань, урегулюванню емоційного стану, дати домашнє завдання.  

Ресурси: ММ-презентація «Модуль1. Заняття 1.2» (слайд №12 

Хід проведення: 

Тренер пропонує учасникам пригадати, які теми розглядалися протягом навчального дня. 
Висловитися, що для них було найважливішим, що найбільше запам’яталося. Запитує, які 
виклики в роботі з дітьми вразливих категорій вони визначили за результатами 
сьогоднішнього навчання. 

 

Домашнє завдання:  

Ознайомитися із документами, що регламентують алгоритм дій у разі, якщо дитина 
залишається без батьківського піклування, або зазнає насильства: 

- Закон України Про запобігання та протидію домашньому насильству (Відомості 
Верховної Ради (ВВР), 2018, № 5, ст. 35).  

- Порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми 
або реальної загрози його вчинення (наказ Мінсоцполітики, МВС, МОН, МОЗ України 
від 19.08.2014 р. № 564/836/945/577). 

- Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом 
прав дитини, затвердженого постановою КМУ від 24.09.2008 р. № 866 (зі змінами). 

- Наказ Мінсоцполітики України від 01.07.2016 р. № 716 «Про затвердження 
Державного стандарту соціальної послуги кризового та екстреного втручання». 

 

Список використаної літератури 

1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» / [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80  

2. Сімейний кодекс / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947-14  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947-14
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3. Цивільний кодекс / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15  

4. Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми: посіб. у 2-х ч.; Ч.1. Сучасні орієнтири 
та ключові технології / З.П.  Кияниця, Ж.В. Петрочко. – К.: ОБНОВА КОМПАНІ, 2017. – 
256 с. 

5. Шляхи врегулювання повноважень та відповідальності органів місцевого 
самоврядування з питань соціального захисту дітей / Л. С. Солодухіна // Аспекти 
публічного управління. – 2017. – Т. 5., No 7. – С. 44-54. 
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ДОДАТКИ ДО ЗАНЯТТЯ 1.2 

Додаток  1.2.1 

Витяг з Порядку  провадження  органами  опіки  та  піклування  діяльності, 
пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів 

України від 24.09.2008 № 866 (зі змінами). 

8. Якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров'ю дитини, орган опіки та 
піклування, якому стало відомо про це, приймає рішення про негайне відібрання дитини у 
батьків або осіб, які їх замінюють. 

Для прийняття рішення про негайне відібрання дитини у батьків або осіб, які їх 
замінюють, служба у справах дітей негайно після отримання повідомлення про 
безпосередню загрозу життю або здоров’ю дитини разом з уповноваженим підрозділом 
органів Національної поліції, фахівцем із соціальної роботи, представниками закладу 
охорони здоров’я проводить оцінку рівня безпеки дитини згідно з додатком 10. До 
проведення оцінки рівня безпеки дитини можуть бути додатково залучені уповноважені 
суб’єкти в межах своїх повноважень. 

У разі виявлення (підтвердження) за результатами оцінки рівня безпеки дитини фактів 
безпосередньої загрози її життю або здоров’ю та потреби у вжитті невідкладних заходів до 
забезпечення її безпеки дитина може бути невідкладно направлена до закладів охорони 
здоров’я для обстеження стану її здоров’я, надання необхідної медичної допомоги в 
стаціонарних умовах та документування фактів жорстокого поводження з нею або 
тимчасово влаштована відповідно до пункту 31 цього Порядку. 

Після вжиття невідкладних заходів до забезпечення безпеки дитини служба у справах 
дітей в той же день подає районній, районній у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, 
виконавчому органу міської, районної у місті (в разі утворення) ради, сільській, селищній 
раді об’єднаної територіальної громади клопотання про невідкладене відібрання дитини у 
батьків або осіб, які їх замінюють. Після надходження клопотання уповноважена особа 
районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу 
міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної 
територіальної громади протягом одного дня розглядає порушене питання та приймає 
відповідне рішення. 

У разі надходження та підтвердження інформації про загрозу життю або здоров’ю 
дитини, яка проживає на території села, селища, що не залишає часу для залучення інших 
уповноважених суб’єктів, виконавчий орган відповідної сільської, селищної ради, 
невідкладно, у момент підтвердження відповідної інформації, приймає рішення про негайне 
відібрання дитини у батьків або осіб, які їх замінюють, забезпечує її тимчасове влаштування 
та в день відібрання дитини письмово повідомляє про це службі у справах дітей. 

Про відібрання дитини у батьків або осіб, які їх замінюють, орган опіки та піклування 
того ж дня письмово інформує органи прокуратури за місцем проживання дитини та у 
семиденний строк після прийняття рішення звертається до суду з позовом про позбавлення 
батьків чи одного з них батьківських прав, про відібрання дитини в матері, батька без 
позбавлення батьківських прав. 

Служба у справах дітей за участю інших структурних підрозділів районної, районної у 
мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті, 
сільської, селищної ради, у тому числі об’єднаної територіальної громади здійснює 
підготовку документів для звернення органу опіки та піклування до суду про позбавлення 
батьків чи одного з них батьківських прав або відібрання дитини у матері, батька без 
позбавлення їх батьківських прав. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF#n541
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF#n136
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У разі прийняття судом рішення про відібрання дитини у батьків без позбавлення їх 
батьківських прав служба у справах дітей протягом тижня інформує центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді за місцем проживання сім’ї для надання соціальних послуг сім’ї. 
Результати проведеної центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді роботи 
враховуються службою у справах дітей під час підготовки висновку про доцільність 
поновлення або позбавлення батьків батьківських прав. 

Якщо протягом року після прийняття судом рішення про відібрання дитини у батьків не 
усунені причини, які перешкоджали належному вихованню дитини її батьками, служба у 
справах дітей за місцем походження дитини, позбавленої батьківського піклування 
зобов'язана вжити заходів до позбавлення батьків їх батьківських прав. 
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Додаток  1.2.2 

Діти, які не мають статусу 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

 

Форма влаштування 

дитини 

Необхідні умови для 

влаштування 

Термін перебування Чи передбачена 

робота із 

біологічною 

сім’єю за місцем 

влаштування 

дитини 

    

 

 

 

 

 

Діти зі статусом 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

 

Форма влаштування 

дитини 

Необхідні умови для 

влаштування 

Термін перебування Чи передбачена 

робота із 

біологічною 

сім’єю за місцем 

влаштування 

дитини 
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Додаток  1.2.3 

Можливі форми влаштування дітей, які не мають статусу 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

 

Тимчасове влаштування дитини в сім’ю родичів, знайомих  

Термін перебування дитини чітко не визначений - вона може перебувати в сім’ї допоки їй 
не буде встановлено статус дитини, позбавленої батьківського піклування; або не буде 
прийнято рішення про повернення до батьків; або сім’я сама не звернеться із заявою про 
переміщення дитини в іншу форму тимчасового влаштування. Робота з біологічною сім’єю 
дитини в цей період не регламентована. 

Сім’я патронатного вихователя  

Термін перебування дитини визначається органом опіки та піклування і триває до 3 місяців, 
в разі потреби може бути подовжений, але не може перевищувати 6 місяців. Соціальний 
супровід сім’ї дитини з метою подолання складних життєвих обставин, що призвели до її 
влаштування в сім’ю патронатного вихователя, здійснює соціальний заклад із залученням 
інших надавачів соціальних послуг в установленому законодавством порядку. 

 
Притулок для дітей служби у справах дітей   
 
Дитина може перебувати у притулку протягом часу, необхідного для її подальшого 
влаштування, але не більше як 90 діб (без врахування додаткового часу у зв’язку з її 
перебуванням  на  оздоровленні, лікуванні або обстеженні у закладах охорони здоров'я,  а 
також без врахування періоду карантину, оголошеного органами охорони  здоров'я  у  разі  
виявлення інфекційного захворювання у притулку). Батьків повідомляють про місце 
знаходження дитини. Робота з батьками працівниками притулку проводиться лише у формі 
консультування під час відвідування ними дитини у закладі.  
 
Центр соціально-психологічної реабілітації дітей 
 
Дитина  може  перебувати у центрі  протягом часу, необхідного для  її  реабілітації, але не 
більше ніж 9 місяців у разі стаціонарного перебування та 12 місяців - денного перебування. 
Строк перебування дитини у центрі визначається комісією центру за  погодженням із 
службою у справах дітей, якій підпорядковується центр. Робота з батьками чітко не 
визначена Положенням про центр чи окремим документом, але передбачено, що дитина 
повертається у сім’ю по завершенні реабілітації.   
 
Центр соціальної підтримки дітей та сімей 

Дитина може бути влаштована у відділення термінового влаштування. Строк перебування 
дитини у відділенні становить до трьох місяців. За необхідності завершення курсу 
соціальної реабілітації, адаптації, інтеграції та реінтеграції за погодженням із службою у 
справах дітей, якій підпорядковується центр, строк перебування дитини у відділенні може 
бути продовжений, але не більш як на дев’ять місяців загального строку. Робота з батьками 
дитини проводиться обов’язково за технологією ведення випадку.  

Соціально-реабілітаційний центр (дитяче містечко) 

Дитина може бути влаштована до одного із відділень центру, строк її перебування чітко не 
вказаний. Робота з батьками передбачена як одне із завдань роботи закладу.  

Спеціалізований будинок дитини 
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У будинок дитини приймаються діти від народження до трьох років; діти з вадами фізичного 
та психічного розвитку можуть виховуватися у реабілітаційних групах до  чотирирічного віку. 
Термін перебування обмежується віком дитини. Робота з біологічними батьками дитини не 
передбачена.  
 

Дитячий будинок-інтернат системи соціального захисту населення 

Стаціонарна соціально-медична установа, призначена для тимчасового (до шести місяців) 
або постійного (понад шість місяців) перебування або проживання дітей з інвалідністю віком 

від 4 до 18 років (далі ⎯ вихованці) та осіб з інвалідністю віком до 35 років (далі ⎯ підопічні) 
з порушеннями фізичного, інтелектуального розвитку та психічними розладами, які за 
станом здоров’я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної 
допомоги, освітніх послуг, комплексу реабілітаційних заходів і згідно з медичним висновком 
не мають протипоказань для перебування в зазначеній установі незалежно від наявності 
осіб, зобов’язаних згідно із законом їх утримувати. Керівництво та персонал будинку-
інтернату сприяють створенню умов для збереження, підтримки та налагодження в разі 
потреби родинних зв’язків вихованців/підопічних з батьками, іншими законними 
представниками, членами сім’ї та родичами, у тому числі шляхом їх відвідування, зустрічей 
з ними наодинці, організації листування, телефонного та інших видів спілкування, 
інформування батьків, інших законних представників, членів сім’ї та родичів про стан 
здоров’я вихованців/підопічних та події в їх житті. Робота з сім’єю, направлена на 
повернення дитини, не регламентована.  

 

Можливі форми влаштування дітей зі статусом 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

 
Після встановлення статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського 
піклування, орган опіки та піклування вживає вичерпних заходів до влаштування її в сім'ю 
громадян України (усиновлення, під опіку, піклування, у прийомну сім'ю, дитячий будинок 
сімейного типу): 

Усиновлення – дитина влаштовується безстроково на правах рідної доньки чи сина. 

Опіка – над дитиною віком до 14 років, піклування – над дитиною віком від 14 до 18 років. 

Прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу – дитина влаштовується до 
повноліття, а в разі продовження навчання у закладі загальної середньої освіти, за денною 
формою навчання у закладі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та 
вищої  освіти - до 23 років або до закінчення відповідних закладів освіти. 

До закладів охорони здоров’я, освіти, інших закладів або установ (незалежно від 
форми власності та підпорядкування), в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені 
батьківського піклування, дитина може бути влаштована у разі, коли з певних причин 
відсутня можливість влаштування її на виховання у сім’ю. Рішення про влаштування дитини 
до закладу приймається районною, районною у мм. Києві та Севастополі 
держадміністрацією, виконавчим органом міської, районної у місті (у разі утворення) ради, 
сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади за місцем проживання 
(перебування) дитини. У документі обов’язково зазначається найменування закладу або 
установи та строк перебування в них дитини, який не може перевищувати одного 
навчального року. Продовження вказаного строку ухвалюється рішенням органу опіки та 
піклування після розгляду на засіданні комісії з питань захисту прав дитини стану виконання 
індивідуального плану соціального захисту дитини в частині забезпечення її права на 
виховання у сім’ї. 
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Влаштування дитини до закладу не звільняє районну, районну у мм. Києві та Севастополі 
держадміністрацію, виконавчий орган міської, районної у місті (у разі утворення) ради, 
сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади за місцем походження 
(перебування) дитини від обов'язку продовжувати роботу з реалізації права цієї дитини на 
сімейне виховання. 

Не допускається одночасне застосування до дитини різних форм влаштування. 

Малий груповий будинок – влаштовуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 
піклування, віком від 10 до 18 років, насамперед діти з обмеженою життєдіяльністю, в тому 
числі з інвалідністю, віком від трьох до 18 років. Як виняток, особа може проживати тут до 
досягнення 23-річного віку за таких обставин: 

1) якщо продовжує навчання в закладі професійної (професійно-технічної) або вищої 
освіти I-IV рівня акредитації або до закінчення навчання у відповідному закладі 
освіти; 

2) якщо має інвалідність, може проживати до досягнення нею 23-річного віку незалежно 
від того, чи навчається вона у закладі професійної (професійно-технічної) або вищої 
освіти I-IV рівня акредитації. 
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Заняття 1.3. Інституційний догляд та виховання дітей, його вплив 

на розвиток й соціалізацію дитини.  

 

Завдання: 

- сформувати в учасників розуміння сутності інституційного догляду; 
- узагальнити знання щодо ознак інституційної культури;  
- охарактеризувати стан забезпечення базових потреб дітей в інтернатах; 
- узагальнити поінформованість учасників про проблеми соціально-психологічного 

розвитку вихованців інтернатних закладів; 
- сформувати розуміння ризиків насильства та експлуатації у закладах; 
- сформувати уявлення про вплив інтернатного виховання на соціалізацію дитини; 
- оцінити стан готовності випускників закладів інституційного догляду до самостійного 

життя;  
- сприяти усвідомленню довгострокових наслідків інституційного виховання дітей для 

суспільства. 

 Загальна тривалість: 1 год. 50 хв. 

План заняття:  

№ з/п Структура Тривалість 

1. Привітання учасників. Рефлексія попереднього дня. 
Обговорення виконання домашнього завдання 

20 хв. 

2. Презентація теми заняття 5 хв. 

3. Інформаційне повідомлення «Сутність інституційного догляду» 5 хв. 

4. Мозковий штурм «Асоціації-ознаки інституційного догляду»  10 хв. 

5. Змагання груп «Пазли інституційної культури» 20 хв. 

6. Вправа «Павутина проблем соціально-психічного розвитку 
вихованців інтернатних закладів» 

25 хв. 

7. Інформаційне повідомлення «Ризики життєдіяльності» 5 хв. 

8. Перегляд і обговорення відеофільму «Інтернати очима дітей» 15 хв. 

9. Узагальнення з теми. Вправа на зняття емоційного напруження 5 хв. 
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Хід проведення заняття 

Привітання учасників. Обговорення виконання домашнього завдання 

 

 

20 хв. 

 

Мета: налаштувати учасників на роботу та перевірити рівень засвоєння 
вивченого матеріалу. 

Ресурси: не потрібні. 

 

Хід проведення:  

Тренер вітає учасників. Він пропонує пригадати матеріал попереднього дня і назвати: 

- причини вилучення дитини з сім’ї; 
- основні форми влаштування дитини поза біологічною сім’єю. 

 

Тренер просить поділитися результатами виконання домашнього завдання і назвати 
законодавчі акти, що регламентують алгоритм дій, якщо дитина залишається без 
батьківського піклування / зазнає насильства. 

 

Презентація теми заняття 

 

 

5 хв. 

 

Мета: презентувати тему «Інституційний догляд та виховання дітей, його 
вплив на розвиток й соціалізацію дитини», мотивувати учасників до її 
вивчення.  

Ресурси: ММ-презентація «Модуль1. Заняття 1.3» (слайди №1-3). 

 

Хід проведення:  

 

Тренер, використовуючи ММ-презентацію, представляє тему й завдання тренінгового 
заняття. 

 

Слова тренера 

Шановні учасники, ми переходимо до вивчення теми «Інституційний догляд та виховання дітей, 

його вплив на розвиток й соціалізацію дитини».  

Під час опрацювання матеріалу ми звернемо увагу на такі питання:  

- що таке інституційний догляд; 
- якими є ознаки інституційної культури;  
- що означає поняття «права дитини», і як вони співвідносяться з потребами дітей; 
- яким є стан забезпечення базових потреб дітей в інтернатах; 
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- з чим пов’язані і як проявляються проблеми соціально-психологічного розвитку 
вихованців інтернатних закладів; 

- що означає поняття «ризики», зокрема ризики насильства та експлуатації дітей в 
закладах;  

- якого насильства можуть зазнавати вихованці інтернатного закладу; 
- який вплив має інтернатне виховання на подальшу соціалізацію особистості; 
- як впливає інституційний догляд на розвиток суспільства. 

 

За результатами нашої спільної роботи ми зможемо: 

- називати основні характеристики інституційного догляду; 
- вирізняти ознаки інституційної культури; 
- аналізувати процес реалізації прав дитини у контексті задоволення її потреб; 
- розуміти реальний стан задоволення базових потреб дітей в інтернатах і доносити цю 

інформацію іншим; 
- визначати і характеризувати проблеми соціально-психологічного розвитку вихованців 

інтернатних закладів. 
- діагностувати ризики насильства у інституційних закладах; 
- визначати вплив інтернатного виховання на подальшу соціалізацію особистості; 
- прогнозувати вплив інституційного догляду на розвиток суспільства. 

 

 

Інформаційне повідомлення «Сутність інституційного догляду» 

 

 

5 хв. 

Мета: сформувати розуміння сутності інституційного догляду. 

Ресурси: ММ-презентація «Модуль1. Заняття 1.3» (слайди №4-7). 

 

Хід проведення:  

Тренер, використовуючи ММ-презентацію, розкриває сутність інституційного догляду.  

 

Інформаційне повідомлення 

Інституційний догляд дитини – визначено як догляд, що здійснюється в закладах (часто 
великих) інтернатного типу, де діяльність не ґрунтується на потребах дитини, а умови перебування 
далекі від сімейної ситуації чи проживання в малій групі. В таких закладах спостерігаються усі риси 
та ознаки типової інституційної культури (знеособлення, жорсткість режиму та порядків, відсутність 
індивідуального підходу, соціальне дистанціювання, залежність, брак підзвітності тощо). 
(Робочий документ Eurochild «Деінституціалізація та якісний альтернативний догляд дітей у Європі. 
Засвоєні уроки та рух уперед»)  

 
Заклади інституційного догляду: будинок дитини, дитячий будинок, школа-інтернат (школа-
інтернат для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, школа-інтернат для дітей, 
які потребують соціальної допомоги, спеціальна школа-інтернат, спеціалізована школа-інтернат, 
будинок-інтернат, навчально-реабілітаційний центр, санаторна школа-інтернат), центр соціально-
психологічної реабілітації, притулок для дітей. Такі заклади підпорядковуються Міністерству освіти 
і науки, Міністерству охорони здоров'я та Міністерству соціальної політики України. 

Відповідно до міжнародної практики, якщо дитина живе в інституції більше ніж три місяці і не 
отримує піклування з боку батьків чи опікунів, то вона вважається такою, що отримує 
довгостроковий інституційний догляд, потенційно шкідливий для її розвитку.  
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Відтак, інституційним є стаціонарний догляд за дитиною без батьків чи опікунів понад три місяці у 
закладі інтернатного типу.  

Це догляд за дитиною в закладах з цілодобовим перебуванням (часто розрахованих на велику 
кількість дітей), діяльність яких не ґрунтується на потребах дитини, а умови проживання не схожі 
на сімейні [1, с. 3].  

 

 

Мозковий штурм «Асоціації-ознаки інституційного догляду» 

 

 

10 хв. 

Мета: актуалізувати знання учасників щодо ознак інституційного догляду. 

Ресурси: ММ-презентація «Модуль1. Заняття 1.3» (слайди №8-9), 
відеоматеріал, блокнот для фліпчарту, маркери. 

 

Хід проведення:  

1 етап  

Тренер пропонує учасникам назвати слово/слова-асоціації, пов’язані з інституційним 
доглядом. 

 

До уваги тренера 

Очікувані відповіді учасників: самотність, закритий простір, плач, одноманітність, режим, сірість 
тощо. Тренер уточнює, що такі умови життя  створює інституційна культура. 

 

2 етап 

Перегляд відеоматеріалу про умови інтернатного догляду (наприклад, фрагмент (0.44-3.31) 
із відео «В дитячих інтернатах ситуація залишається критичною» 
https://www.youtube.com/watch?v=cUsxJHMRYsY. 

Відеоматеріал закінчується словами «Хто винен?». Тренер відповідає: «Система 
інституційного догляду, інституційна культура».  

Змагання груп «Пазли інституційної культури» 

 

 

20 хв. 

 

Мета: закріпити знання учасників щодо ознак інституційного догляду. 

Ресурси: ММ-презентація «Модуль1. Заняття 1.3» (слайд №10), блокнот 
для фліпчарту, маркери, додаток 1.3.1 (картки з ознаками інституційного 
догляду, розрізані, як пазли) 

Хід проведення:  

https://www.youtube.com/watch?v=cUsxJHMRYsY
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Слова тренера 

Шановні учасники, інституційний догляд формує інституційну культуру, що має ряд усталених 

ознак. Що це за ознаки, ми дізнаємося, коли складемо пазли. 

 

Тренер об’єднує учасників у дві групи і дає завдання: скласти пазли інституційної культури. 
Після його виконання вони мають можливість прочитати ознаки інституційної культури, 
запропоновані тренером. Та група, яка першою склала пазли, коментує ознаки. Інша група 
доповнює відповіді. 

 

До уваги тренера 

На пазлах вказані такі ознаки інституційного догляду: 

- соціальна, емоційна й географічна ізоляція дітей;  
- знеособлення вихованців;  
- соціальне дистанціювання (руйнування зв’язків дитини з родиною, місцевою громадою);  
- жорсткість режиму і діючих правил;  
- регламентація просторової діяльності; 
- проблеми прив’язаності, брак емоційного тепла;  
- відсутність індивідуального догляду за дітьми, належної уваги до потреб дитини, 

стимулювання до розвитку; 
- відсутність захищеності, іноді й безпеки; 
- нівелювання культурного походження дитини, пригнічення її ідентичності; 
- залежність від персоналу; 

- брак підзвітності. 
 

 

Обговорення:  

 

- Чи маєте ви якісь зауваження, коментарі, доповнення? 

Після виконання вправи тренер робить узагальнення. 

 

 

Слова тренера 

Шановні учасники, інституційна культура робить заклади інституційного догляду територією 

несвободи.  

Інституційна культура прямо пропорційно пов’язана з розміром закладу й кількістю вихованців: чим 

більший заклад, тим менша вірогідність, що в ньому забезпечуються права дитини. 

Питанню забезпечення базових потреб дітей в інтернатах присвячено Розділ 2 видання «Ілюзія 

захисту». Ознайомитися з його змістом буде вашим домашнім завданням. 

У виданні розкривається питання забезпечення прав вихованців закладів інституційного догляду: 

1. На повноцінне харчування. 

2. На відповідне забезпечення одягом і взуттям. 
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3. На забезпечення адекватного догляду. 

4. На належне медичне обслуговування. 

5. На сприятливі умови проживання. 

 

 

Вправа «Павутина проблем психосоціального розвитку вихованців інтернатних 

закладів» 

 

 

25 хв. 

 

Мета: сформувати уявлення про стан задоволення базових потреб дітей в 
інституціях. 

Ресурси:. ММ-презентація «Модуль1. Заняття 1.3» (слайд №11), блокнот 
для фліпчарту із зображенням павутини, маркери, стікери.   

 

Хід проведення:  

 

Слова тренера 

Шановні учасники, незадоволеність базових потреб дитини призводить до появи і накопичення 
проблем психосоціального характеру. 

Здебільшого «шкоди», що завдається дітям в інституціях, майже не вдається виправити. При 
цьому визначальною є тривалість перебування дитини в інституції. 

Поза сумнівом, когнітивний розвиток вихованця інтернатного закладу буде нижчим, ніж у дитини, 
котра виховується в сім'ї.  

Особливо важко протидіяти відставанню в емоційному розвитку. Чимало таких дітей стають 
емоційно вразливими і потребують постійної уваги з боку дорослих. 

 

 

Тренер пропонує учасникам створити павутину проблем психосоціального розвитку. Для 
цього кожен з них отримує стікер і дістає з торбинки картку з назвою проблеми. Тренер дає 
завдання: зобразити на стікерах слово, написане на картці, за допомогою символу, далі 
прикріпити стікер на «павутині проблем» і за бажанням прокоментувати. По завершенні 
вправи тренер робить узагальнення щодо переліку проблем психосоціального розвитку 
дитини. 

 

До уваги тренера 

Проблеми психосоціального розвитку вихованців закладів інституційного догляду: 

• відчуття дефіциту любові, ласки, уваги; 

• зниження пам’яті й пізнавальної активності; 

• відчуття невпевненості; 

• напруження; 

• замкненість кола спілкування; 
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• відсутність свободи вибору; 

• відсутність реальної сімейної взаємодії; 

• деформоване уявлення про родинні зв’язки; 

• несформоване «Я»; 

• переживання жорстокого ставлення з боку персоналу; 

• жорстокість взаємин дітей у колективі; 

• деформоване відчуття особистого простору (через відсутність власної кімнати,  
місця для усамітнення); 

• підвищене почуття тривожності; 

• відчуття ворожості соціуму; 

• закомплексованість; 

• відсутність життєвих навичок;  

• невміння відстоювати власні інтереси (зокрема, складно сказати «НІ»); 

• постійне перебування у вузькому комунікативному просторі; 

• неспроможність протидіяти негативному сторонньому впливу; 

• відсутність досвіду користування грошима; 

• невміння планувати; 

• невміння ставити ціль і досягати її; 

• нівелювання проявів індивідуальності; 

• формування споживацького ставлення.  

 

Слова тренера  

Досвід перебування в закладі інституційного догляду в подальшому впливає на соціалізацію 
після вибуття з інтернату. 

Серед негативних аспектів соціалізації вихованців закладів найчастіше визначають: 

- відсутність досвіду розпоряджатися грошима; 
- відсутність навичок вирішення власних проблем з офіційними структурами, 

державними установами; 
- відмежування від соціальних зв'язків з навколишнім світом; 
- невміння будувати свої взаємини з людьми поза інтернатним соціумом; 
- невміння планувати свою професійну діяльність; 
- переважання так званих близьких планів щодо майбутнього; 
- утруднене сприйняття власних обов’язків; 
- підвищена агресивність, невміння уникати конфліктів тощо. 

 

Негативний досвід, засвоєний у закладі, призводить до депривації. Це такий стан, коли людина 
не має змоги задовольняти свої життєві потреби достатньою мірою впродовж тривалого часу. 

На основі аналізу проблем психосоціального розвитку вихованців закладів інституційного 
догляду видатний чеський психолог, професор Зденек Матейчек, увів новий термін – 
інституційна депривація. 

Дані дослідження «Життєвий шлях випускників інтернатних закладів, дитячих будинків 
сімейного типу та прийомних сімей» показали, що чверть юнаків та дівчат мали серйозні 
проблеми з подальшим навчанням, ще більше - зіткнулися із житловою проблемою, кожен 6-й 
вказав на труднощі налагодження міжособистісних контактів, кожна 10-а дівчина та кожен 20-й 
хлопець не мали жодного друга, і через стигматизацію кожен 4-й випускник приховує власний 
статус «вихованець інтернатного закладу». 

Шановні учасники, інституційна культура робить заклади інституційного догляду сталою 
територією ризику. 

 

 

Інформаційне повідомлення з обговоренням  «Ризики життєдіяльності» 
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5 хв. 

 

Мета: сприяти усвідомленню учасниками різновидів ризиків, пов’язаних із 
життєдіяльністю. 

Ресурси: ММ-презентація «Модуль1. Заняття 1.3» (слайди №12-15). 

Хід проведення: 

 Тренер пропонує учасникам висловитися, як вони розуміють слово «ризик», які асоціації з 
ним пов’язані, і стисло інформує про ризики, їх види і чинники виникнення. 

 

Слова тренера 

Ризик – це можливість небезпеки; поєднання ймовірності та наслідків розгортання несприятливих 
подій. Небезпеки – це обставини несприятливого характеру, які можуть виникати, а ризик – 
статистична ймовірність їх виникнення. 

Ризик може розглядатися в різних значеннях: 
- ризик як небезпечна умова (можливі зовнішні небезпеки середовища); 
- ризик як вчинок (небезпечна дія людини). 

 
Психосоціальні проблеми вихованця закладу інституційного догляду, про які йшлося раніше, 
посилюють ризики у житті підростаючої особистості, тобто ймовірність виникнення небезпеки. 

Ризик буває індивідуальний і соціальний. Індивідуальний –  це відповідна небезпека для окремого 
індивіда. Соціальний ризик – це ризик для групи людей і усього суспільства. 

Інституціалізація спричиняє як індивідуальний, так і соціальний ризики. Детальніше розглянемо 
індивідуальний ризик. 

 

Відповідно до сфери діяльності людини вирізняють: економічний, побутовий, фізичний, 
соціальний, екологічний та інші ризики. Особливо шкодить людині надмірний/підвищений ризик. 
Він, у переважній більшості випадків, призводить до негативних наслідків. 

Інтернат – середовище підвищеного ризику насильства над дітьми. 

 

Обговорення:  

 

- Що таке насильство? 

Тренер дає узагальнену інформацію про насильство. 

 

До уваги тренера 

Насильство – будь-які умисні дії, які порушують права людини, наносять їй моральну шкоду, а 
також шкоду її фізичному і психічному здоров’ю. 

Насильство буває раптовим, довготривалим і систематичним. Раптовий характер насильства 
може призвести до тяжкої фізичної травми дитини або до смертельного випадку. Систематичний 
характер насильницьких дій не завжди є очевидним, проте може загрожувати життю дитини. 
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Обговорення:  

 

- Які ви знаєте види насильства? 

 

Відповідь: фізичне, психологічне, економічне, сексуальне (стосовно дитини ще вирізняють 
– недогляд/занедбання). 

 

Слова тренера 

На жаль, інституційний догляд зазвичай асоціюється з різними видами насильства. 

За результатами соціологічного дослідження «Життєвий шлях випускників інтернатних закладів, 
дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей», проведеного у 2010 р. Українським 
інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка на замовлення Благодійного Фонду 
«Розвиток України» (опитано 167 випускників інтернатних закладів, 438 учнів випускних класів 
інтернатних закладів, 55 експертів) [3]: кожен 7-й випускник заявив про жорстоке ставлення до 
нього під час перебування у закладі. 

Про що саме розповідають вихованці закладів стосовно проблеми жорстокого поводження і 
насильства, ми дізнаємося із відео. 

 

Перегляд відеоматеріалу «Інтернати очима дітей» 

 

 

15 хв. 

 

Мета: закріпити усвідомлення учасниками руйнівної сутності інституційного 
догляду. 

Ресурси: ММ-презентація «Модуль1. Заняття 1.3» (слайди №16-21), 
відеоматеріал «Інтернати очима дітей»  
(https://www.youtube.com/watch?v=tSmGvA6lm9I).   

 

Хід проведення:  

1 етап 

Тренер демонструє учасникам відео. 

 
Обговорення:  

 

- Що найбільше вразило під час перегляду відео? 
- Як саме говорили юнаки про випадки насильства? 
- Які думки з’явилися у вас стосовно побаченого?  
- Як ви гадаєте, на подальший розвиток дитини впливає лише 

реальний факт насильства над нею чи й ситуація споглядання 
насильства? Обґрунтуйте свою думку. 

 

2 етап 

Тренер роздає групам уривки інтерв’ю з вихованцями закладів інституційного догляду. 
Пропонує визначити види і форми насильства, якого зазнали опитані особи.  



Тренінгова програма з деінституціалізації. 

Матеріали підготовлені БО «Надія і житло для дітей» 77 

 

Слова тренера 

Незалежно від віку діти, які постраждали від будь-якого виду насильства, в подальшому можуть 

мати такі проблеми: 

- відсутність здібностей до навчання; 
- схильність до скоєння злочинів, жорстоке поводження з іншими; 
- залучення до комерційного сексу; 
- інфекції, що передаються статевим шляхом; 
- рання (підліткова) вагітність; 
- вживання алкоголю або наркотиків; 
- посттравматичні стресові розлади; 
- безробіття; 
- депресія або низька самооцінка; 
- дефекти мовлення; 
- схильність до суїциду. 

 

 

Узагальнення з теми. Вправа на зняття емоційного напруження 

 

 

5 хв. 

 

Мета: зняти емоційне напруження після обговорення теми насильства над 
вихованцями закладів інституційного догляду. 

Ресурси: не потрібні. 

 

Хід проведення:  

 

Тренер звертає увагу учасників на завдання, що були поставлені на початку заняття. 
Перераховує проведені активності, узагальнює висновки. А далі пропонує усім стати у коло 
і «струсити» з себе негативні враження, емоції. Можна використати образ курчати, яке по 
черзі трясе крилами, потім лапами. Кількість рухів крилами/лапами починати від 5 до 1. 

 

 

ДОДАТКОВІ ВПРАВИ 

Вправа «Задоволення базових потреб дітей в інтернатах» 

 

 

25 хв. 

 

Мета: сформувати уявлення учасників про стан забезпечення базових 
потреб дітей в інституціях. 

Ресурси: блокнот для фліпчарту, маркери, фрагменти із дослідження 
«Ілюзія захисту» (с. 20-25).   

Хід проведення:  
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Тренер зазначає, що особлива шкідливість інституційної системи для розвитку дитини 
полягає у тому, що інтернати не забезпечують базових потреб дитини. А саме вони, 
відповідно до концепції потреб А. Маслоу, є основою ієрархії потреб і гарантують 
подальший повноцінний розвиток людини. 

 
Обговорення:  

 
- Якими є базові потреби-права дитини? 

 

Відповідь:  

1. На повноцінне харчування. 
2. На відповідне забезпечення одягом і взуттям. 
3. На забезпечення адекватного догляду. 
4. На належне медичне обслуговування. 
5. На сприятливі умови проживання. 

 

Тренер повідомляє, що стан забезпечення базових потреб дітей в інтернатах було оцінено 
за результатами комплексного дослідження системи захисту дітей в Україні «Ілюзія 
захисту» [1]. 

 

Для виконання наступного завдання тренер об’єднує учасників у п’ять груп.  

 

До уваги тренера 

Можна використати такий спосіб для об’єднання: назвати п’ять характеристик дитини. Наприклад, 
ніжна, вразлива, допитлива, цікава, неповторна. 

 

 

Групи отримують фрагменти тексту щодо задоволення базових потреб, пов’язаних  зі 

сприятливими умовами проживання; повноцінним харчуванням; забезпеченням одягом і 

взуттям; забезпеченням адекватного догляду; належним медичним обслуговуванням [1, с. 

20-25]. Завдання полягає у тому, щоб прочитати текст і зробити коротку усну презентацію, 

виділивши його ключову тезу. 

 

Вправа  «ЗА – ПРОТИ – УТРИМАВСЯ» 

 

 

15 хв. 

Мета: сприяти усвідомленню учасниками ризиків життєдіяльності. 

Ресурси: таблички «За», «Проти», «Утримався». 

Хід проведення:  

Тренер пропонує учасникам визначити свою позицію щодо запропонованих тверджень. 

Твердження: 
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1. Випускник закладу інституційного догляду завжди відчуватиме труднощі у створенні 
власної сім’ї і її функціонуванні. 

2. Вихованці інтернатних закладів не довіряють оточуючим, а тому схильні у 
подальшому житті до самостійних рішень. 

3. Інституційна модель виховання є привабливою для батьків – колишніх вихованців 
інтернатного закладу. 

4. Випускник закладу інституційного догляду за будь-яких обставин не має шансів 
успішної соціалізації по завершенні навчання в інтернаті. 

 

Учасники обдумують твердження і займають одну із позицій – «За», «Проти», «Утримався». 
За бажанням пояснюють свій вибір. 

 

Дебати «Наслідки інституційного догляду для суспільства» 

 

 

15 хв. 

 

Мета: сприяти усвідомленню учасниками наслідків інституційного догляду 
для суспільства. 

Ресурси: блокнот для фліпчарту, маркери. 

Хід проведення:  

 

Тренер пропонує учасникам взяти участь у дебатах. Для цього потрібно об’єднатися у три 
групи. 

 

 

До уваги тренера 

Можна використати такий спосіб для об’єднання: назвати ознаки дебатів. Такими ознаками можуть 
бути: аргументованість, доказовість, логічність, толерантність. 

Група вибирає три ознаки. 

 

 

Перша і друга групи беруть участь у дебатах. Третя група – незалежні експерти. Завдання 
для першої і другої груп: підготувати промову «Наслідки інституційного догляду для 
суспільства». Для цього вони обирають стиль промови і пишуть текст (тривалість виступу – 
2 хв). Далі визначається спікер і «асистент» (той, хто супроводжує виступ спікера 
презентаційними зображеннями на фліпчарті). 

Завдання для третьої групи - визначити критерії оцінювання промови. 

Спікери по-черзі проголошують промови «Наслідки інституційного догляду для 
суспільства». А група «незалежних експертів» їх аналізує і визначає переможця. 
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Обговорення: 

 

- Що, на вашу думку, вам вдалося краще і гірше (загалом групі, 
спікеру і асистенту)? 

- Наскільки легко чи складно було експертам визначити 
переможця? 

 

Список використаної літератури 
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О.О. Яременко, Н.П. Дудар та ін.]. – К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2000. – К. 1. – 134 с. 
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роботи з профілакики відмов від новонароджених дітей: метод. посіб. / за заг. ред. 
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Ж.В.Петрочко та ін. ; за ред. О.В.Безпалько. – К.: Академвидав, 2013. – 312 с. – С. 
151 – 165. 
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ДОДАТКИ ДО ЗАНЯТТЯ 1.4. 

Додаток  1.3.1 

1. СОЦІАЛЬНА, ЕМОЦІЙНА Й 

ГЕОГРАФІЧНА ІЗОЛЯЦІЯ ДІТЕЙ  

 

 

2. ЗНЕОСОБЛЕННЯ ВИХОВАНЦІВ  

 

  

3. СОЦІАЛЬНЕ ДИСТАНЦІЮВАННЯ 

(РУЙНУВАННЯ ЗВ’ЯЗКІВ ДИТИНИ З 

РОДИНОЮ, МІСЦЕВОЮ 

ГРОМАДОЮ) 

 

  

4. ЖОРСТКІСТЬ РЕЖИМУ І ДІЮЧИХ 

ПРАВИЛ 
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5. РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПРОСТОРОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

6. ПРОБЛЕМИ ПРИВ’ЯЗАНОСТІ, 

БРАК ЕМОЦІЙНОГО ТЕПЛА 

 

  

7. ВІДСУТНІСТЬ ІНДИВІДУАЛЬНОГО 

ДОГЛЯДУ ЗА ДІТЬМИ, НАЛЕЖНОЇ 

УВАГИ ДО ПОТРЕБ ДИТИНИ, 

СТИМУЛЮВАННЯ ДО РОЗВИТКУ 

 

 

8. ВІДСУТНІСТЬ ЗАХИЩЕНОСТІ, 

ІНОДІ Й БЕЗПЕКИ 
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9. НІВЕЛЮВАННЯ КУЛЬТУРНОГО 

ПОХОДЖЕННЯ ДИТИНИ, 

ПРИГНІЧЕННЯ ЇЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

 

10. ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ПЕРСОНАЛУ 

 

11. БРАК ПІДЗВІТНОСТІ 
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Додаток  1.3.2 

ДЕФІЦИТ ЛЮБОВІ, ЛАСКИ БРАК УВАГИ 

ВІДЧУТТЯ НЕВПЕВНЕНОСТІ ПІДВИЩЕНЕ ПОЧУТТЯ 

ТРИВОЖНОСТІ 

ВІДСУТНІСТЬ СВОБОДИ ВИБОРУ ВУЗЬКЕ, ЗАМКНЕНЕ КОЛО 

СПІЛКУВАННЯ 
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ДЕФОРМОВАНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО 

РОДИННІ ЗВ’ЯЗКИ 

ЖОРСТОКІСТЬ ВЗАЄМИН ДІТЕЙ У 

КОЛЕКТИВІ 

ВІДСУТНІСТЬ ОСОБИСТОГО 

ПРОСТОРУ (ВЛАСНОЇ КІМНАТИ, МІСЦЯ 

ДЛЯ УСАМІТНЕННЯ) 

ВІДЧУТТЯ ВОРОЖОСТІ СОЦІУМУ 

ВІДСУТНІСТЬ ЖИТТЄВИХ НАВИЧОК  НЕВМІННЯ ВІДСТОЮВАТИ ВЛАСНІ 

ІНТЕРЕСИ (складно сказати «НІ») 
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ВІДСУТНІСТЬ ДОСВІДУ 

КОРИСТУВАННЯ ГРОШИМА 

НЕВМІННЯ ПЛАНУВАТИ 

НЕВМІННЯ СТАВИТИ І ДОСЯГАТИ ЦІЛЬ  НЕСПРОМОЖНІСТЬ ПРОТИДІЯТИ 

НЕГАТИВНОМУ СТОРОННЬОМУ 

ВПЛИВУ 

НІВЕЛЮВАННЯ ПРОЯВІВ 

ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ 

ФОРМУВАННЯ СПОЖИВАЦЬКОГО 

СТАВЛЕННЯ 
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ЗНИЖЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

АКТИВНОСТІ 

ВІДСУТНІСТЬ РЕАЛЬНОЇ СІМЕЙНОЇ 

ВЗАЄМОДІЇ 

ПРОБЛЕМА ІДЕНТИЧНОСТІ   
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Заняття 1.4. Сучасний стан інституційного догляду в Україні 

 

Завдання: 

- сформувати в учасників загальне бачення функціонуючої системи інституційного 
догляду в Україні (кількість, типологія закладів, категорії вихованців, характеристики 
персоналу, фінансове забезпечення); 

- сформувати розуміння причин і шляхів влаштування дітей до інтернатних закладів;  
- узагальнити причини поширення інституційного догляду.  

 Загальна тривалість: 1 год.30 хв. 

План заняття:  

 з/п Структура Тривалість 

1. Презентація теми заняття 5 хв. 

2. Інформаційне повідомлення   

«Загальний огляд мережі і категорій вихованців закладів 
інституційного догляду дітей в Україні» 

20 хв. 

3. Вправа «Причини і шляхи потрапляння і вибуття дітей із закладів 
інституційного догляду»   

25 хв. 

4. Інформаційне повідомлення «Характеристики персоналу 
закладів: кількість,  кваліфікація, відповідність визначеним 
функціям закладів» 

15 хв. 

5. Вправа «Фінансове забезпечення інтернатних закладів»  10 хв. 

6. Мозковий штурм з підбиттям підсумків «Кити, на яких 
тримається система інституційного догляду»    

15 хв. 

 

Хід проведення:  

Презентація теми заняття 

 

 

Мета: розкрити зміст теми, зосередити увагу учасників на основних 
складових, що визначають систему інституційного догляду в Україні.   
Ресурси: ММ-презентація «Модуль1. Заняття 1.4» (слайди №1-3). 
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5 хв. 

Хід проведення:  

Тренер, використовуючи ММ-презентацію, представляє тему і завдання тренінгу. 

  

 

Слова тренера 

Шановні учасники, це заняття присвячене висвітленню теми «Сучасний стан інституційного 
догляду в Україні».   

На попередніх заняттях ми вже з’ясували, який догляд дітей можна вважати інституційним, а 
також - який вплив він має на розвиток дітей. Тепер ми зосередимо увагу на особливостях 
функціонування системи інституційного догляду і виховання дітей в Україні. Зокрема, ми 
розкриємо наступні питання:  

- загальний огляд мережі закладів, категорії вихованців (типологія, підпорядкування); 
- причини і шляхи потрапляння дітей в інтернатні заклади;  
- характеристики персоналу закладів (кваліфікація, кількість, відповідність профілю 

закладу); 
- фінансове забезпечення закладів (джерела надходження і розподіл коштів); 
- причини й чинники поширення інституційного догляду.  

 

За результатами нашої спільної роботи ми зможемо: 

- сформувати і транслювати загальне бачення системи інституційного догляду в Україні; 
- розширити знання про дітей, які перебувають в інтернатах, і зрозуміти причини, через які 

вони там опиняються; 
- узагальнити уявлення про персонал інтернатів;  
- мати чітке уявлення про фінансування інтернатів (джерела надходження коштів, на що 

вони витрачаються);  

- зможемо відповісти на питання, чому система закладів продовжує існувати і широко 
використовуватися.  
 

 

Інформаційне повідомлення «Загальний огляд мережі і категорій вихованців 

інституційних закладів в Україні» 

 

 

20 хв. 

 

Мета: сформувати загальне бачення про кількість, види і підпорядкування 
закладів інституційного догляду дітей в Україні, про категорії вихованців. 

Ресурси: ММ-презентація «Модуль1. Заняття 1.4» (слайди №4-7), додаток 
1.4.1.   

Хід проведення:  

Тренер, використовуючи ММ-презентацію, розповідає про мережу інституційних закладів в 
Україні.  
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Інформаційне повідомлення 

Система інституційного догляду дітей в Україні має довгу історію і представлена дуже 
розгалуженою мережею закладів.*  
 
Станом на 01.01.2018 в Україні функціонувало 718 закладів інституційного догляду, де перебувало 
106 700 дітей. Із загальної їх кількості лише 8174 дитини (7,7%) мали статус дитини-сироти чи 
позбавленої батьківського піклування – це майже вдвічі менше, ніж на кінець 2013 року. Всі ж інші 
діти формально влаштовані в заклади батьками або особами, які їх замінюють. 73 заклади із 
загальної кількості  – це соціально-реабілітаційні центри, де догляд і виховання є подібними до 
інституційного (за кількістю дітей, терміном перебування і ознаками інституційної культури 
виховання).   90% закладів є закладами обласної комунальної власності, всі інші  – міської, 
районної та 3 заклади приватної форми власності. 

Аналіз кількості закладів інституційного догляду за регіонами (без врахування соціально-
реабілітаційних центрів) засвідчив, що найбільше інтернатів функціонує у Дніпропетровській (50), 
Львівській (42) та Одеській (39) областях.  

Із загальної кількості закладів 425 створені за радянських часів (до 1991 року). Найбільше закладів 
створено у період 1951-1970 рр. – 45%. У піковий рік заснування інтернатних закладів (1961) було 
створено 56 закладів, у 1959 році - 43. 

 

Наприклад, Піщанська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Вінницької 
обласної ради створена у 1938 році.  

Миргородська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів 
Полтавської обласної ради створена у 1938 році. 

Снятинський обласний дитячий будинок-інтернат Івано-Франківської обласної ради був 
відкритий у 1945 році. 

 
Приміщення інтернатних закладів будувалися переважно з розрахунку на велику кількість дітей і 
складаються з декількох будівель. 66 % інтернатів розраховані на 100 і більше дітей; на час оцінки 
стану інтернатів вони були заповнені в середньому на 50–60 %. Хоча ще є школи-інтернати з 
кількістю дітей понад 300.  

 
Інтернати підпорядковуються кільком міністерствам: 38 будинків дитини належать до сфери 
управління МОЗ; 44 дитячих будинків-інтернатів і 73 соціально-реабілітаційні центри – до сфери 
управління Мінсоцполітики; 563 заклади різних типів (найбільше!) перебувають у сфері управління 
МОН.  
 

Зазвичай виокремлюються 9 основних типів закладів, які, в свою чергу, поділяються на 33 види.  
 

1. Будинок дитини  

2. Дитячий будинок-інтернат  

3. Дитячий будинок  

4. Загальноосвітня школа-інтернат  

- для дітей, які потребують соціальної допомоги, реабілітації та корекції   

 - для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  
-  

5. Спеціальна школа-інтернат 

6. Санаторна школа-інтернат 
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7. Спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат 

8. Навчально-виховний комплекс 

9. Навчально-реабілітаційний центр  

 

Тип і вид закладу залежать від категорії вихованців (вік дітей, захворювання, соціальний статус, 
спеціальні освітні потреби, інвалідність). Більше 90% дітей (за даними, наданими керівниками 
інтернатів) мають порушення розвитку чи стану здоров’я.  Діяльність кожного типу закладу 
регулюється окремим типовим положенням, затвердженим відповідним міністерством.    

 
Із зменшенням кількості дітей-сиріт в закладах одночасно збільшувалась кількість дітей інших 
категорій, змінювався профіль закладів. Так,  за даними дослідження, проведеного в 2015-2016 
роках, 52% керівників зазначили, що їх заклади були реформовані в основному протягом 2009-
2016 років. Поштовхом стала Державна цільова соціальна програма реформування системи 
закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, коли заклади, в першу 
чергу, для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (2007 рік), почали 
реформувати. Вона, зокрема, передбачала розвиток сімейних форм виховання, створення 
закладів нового типу з умовами, наближеними до сімейних (без пояснення, що це за умови), 
перепідготовку кадрів тощо. На практиці реформування звелось до перейменування, зміни типу 
закладу, розширення категорій дітей для влаштування, укрупнення закладів шляхом створення 
філіалів тощо.  
 

Міністерства (відокремлено одне від одного) продовжують спроби реформування 
підпорядкованих їм закладів.  
 
У Прикінцевих положеннях Закону України «Про освіту» (2017 рік) йдеться про те, що «існуючі 
школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, школи-інтернати 
для дітей, які потребують соціальної допомоги, перетворяться до 31 грудня 2021 року у дитячі 
будинки та переходять у підпорядкування центрального органу виконавчої влади у сфері 
соціального захисту або в заклади дошкільної, середньої освіти, інші заклади освіти чи соціального 
захисту за рішенням обласних рад, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міських рад міст 
Києва та Севастополя». Інші інтернатні заклади з часом не матимуть в назві слова «інтернат» - 
спеціальна школа, санаторна школа, навчально реабілітаційний центр, але можуть мати інтернати 
як структурні підрозділи.  
 
У червні 2018 року Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило проект Положення про 
центр медичної реабілітації та паліативної допомоги. За задумом міністерства, до 2023 року саме 
у такі центри мають трансформуватися будинки дитини.   
 
Можна зробити висновок, що система інституційного догляду і виховання дітей була створена за 
радянських часів і залишається майже сталою донині. Заклади продовжують функціонувати 
здебільшого як обласні установи. Величезні будівлі і земельні ділянки, що перетворили їх на 
закриті й ізольовані підприємства, продовжують поповнюватися дітьми, яких відривають від сім’ї, 
громад, суспільства, позбавляючи простих і повсякденних речей – жити з батьками, навчатися в 
школі, займатися улюбленими справами, бути звичайними дітьми.  

 

* Щодо визначення типології закладів, характеристик дітей і персоналу, аналізу тенденцій тощо ми 
користуємося даними дослідження, проведеного впродовж 2015-2016 років благодійною 
організацією «Надія і житло для дітей» - як найбільш комплексного джерела інформації з цієї теми.  
 
Тренеру необхідно оперувати оновленими (актуальними на час тренінгу) статистичними 
даними з офіційних джерел.  
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Вправа «Причини, шляхи влаштування і вибуття дітей із закладів інституційного 
догляду» 

 

 

25 хв. 

 

Мета: налаштувати учасників на з’яcування причин, шляхів влаштування і 
вибуття дітей із закладів (з використанням власного досвіду і знань). 

Ресурси: додаток 1.4.2, блокнот для фліпчарту, маркери, ММ-презентація 
«Модуль1. Заняття 1.4» (слайди №8-13). 

Хід проведення:  

Тренер об’єднує учасників у чотири групи (бажано, щоб в кожній був той, хто має досвід 
роботи в системі захисту дітей). Групи отримують завдання: обговорити ситуацію у 
визначених тренером закладах та підготувати повідомлення такого змісту: 

- категорії дітей, які перебувають у закладах; 
- звідки діти влаштовуються в заклад; 
- причини і шляхи влаштування; 
- як довго діти перебувають у цьому закладі. 

Група 1 готує повідомлення про будинок дитини, група 2 – спеціальну школу-інтернат, група 
3 – санаторну школу-інтернат, група 4 – дитячий будинок-інтернат. Тренер відводить 15 хв. 
для виконання завдання, результати якого по черзі представляють обрані групами спікери. 

Далі він підсумовує обговорення, використовуючи ММ-презентацію.  

 

 

Слова тренера  

Ви назвали більшість причин потрапляння дітей до закладів. Серед них на першому місці – бідність 
і неспроможність батьків. Далі – порушення розвитку дитини, стан здоров’я дитини/батьків, складна 
поведінка дитини, відсутність послуг за місцем проживання, включаючи інклюзивну освіту. Більшість 
дітей (78,5%) потрапляють із біологічної сім’ї, 14,4% - шляхом переміщення з іншого закладу, певний 
відсоток дітей влаштовані із сімейних форм виховання. Висновок психолого-медико-педагогічної 
консультації (нині вона ліквідована) часто був тим документом, що стимулював наповнення дітьми 
спеціальних шкіл-інтернатів. Майже 50% дітей перебувають у закладах протягом тривалого часу – 
від 3 до 10 років. 52% дітей залишають заклад лише після закінчення шкільного навчання чи 
досягнення граничного віку (встановленого для кожного типу закладу). В біологічну сім’ю і школу за 
місцем проживання повертається менше 28% дітей. Можемо припустити, що тривале перебування 
дітей в закладах обумовлене відсутністю планованої і координованої роботи з сім’єю як з боку 
працівників інтернатів, так і працівників служб у справах дітей і соціальних служб. Актуальним 
залишається питання надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, у випадках, 
коли батьки не спроможні виконувати свої функції.  
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Інформаційне повідомлення «Характеристики персоналу закладів: кількість,  
кваліфікація, відповідність визначеним функціям закладів» 

 

 

10 хв. 

 

Мета: поінформувати про основні кількісні і якісні характеристики 
персоналу закладів інституційного догляду дітей.  

Ресурси: ММ-презентація «Модуль1. Заняття 1.4» (слайд №14). 

Хід проведення:  

Тренер, використовуючи ММ-презентацію, узагальнено характеризує персонал інтернатних 
закладів.  

 

Інформаційне повідомлення 

Станом на 01.09.2015 року у всіх інтернатних закладах (без врахування центрів соціально-
психологічної реабілітації) працювало 67 814 осіб.     

Найбільшу частку персоналу закладів складав технічний та обслуговуючий – 31%, на другому місці 
вчителі та вихователі -  18% відповідно. Медичних сестер та молодшого медичного персоналу –  
7% відповідно. Практичних психологів всього 1% серед усього персоналу. Представників інших 
професій – ще менше. Така структура персоналу інтернатних закладів викликає сумніви у 
спроможності системи забезпечити повноцінний догляд та розвиток дитини, як з позиції виховання 
та навчання, так і з позиції корекції. Так, враховуючи змінну роботу, на одного вихователя 
припадає в середньому 33 дитини. Ми припускаємо, що при такому навантаженні складно 
забезпечити увагу індивідуальним потребам у вихованні та навчанні дітей*. 

Як вже зазначалось, найбільше закладів створено для дітей з порушеннями фізичного та 
розумового розвитку (351 заклад) для задоволення їх потреб у розвитку через відсутність 
кваліфікованих спеціалістів за місцем проживання.  

Однак штатне забезпечення інтернатних закладів дає підстави сумніватися у спроможності 
забезпечити індивідуальні потреби дітей в контексті реабілітації, розвитку, покращення здоров’я.  
Наприклад, на одного логопеда припадає майже 100 дітей, на одного дефектолога - майже 30 
дітей, на одного психолога - в середньому 118 дітей. 

В розрізі окремих типів закладів ситуація виглядала наступним чином. Із 219 спеціальних шкіл-
інтернатів в 111 відсутні дефектологи, в 74 закладах відсутні логопеди. В 50 дитячих будинках-
інтернатах працювало 28 психологів, 38 логопедів і 1 дефектолог. 

У санаторних школах-інтернатах, що поділяються на типи відповідно до профілю захворювання 
дітей, також не вистачало кваліфікованих медичних працівників – з  п’яти санаторних шкіл-
інтернатів для дітей з неспецифічними захворюваннями органів травлення лише в одному 
закладі у штаті був лікар-гастроентеролог, у санаторних школах-інтернатах для дітей з 
психоневрологічними захворюваннями відсутні неврологи, в санаторних школах-інтернатах для 
дітей з захворюваннями серцево-судинної системи відсутні кардіологи. Показово, що 43 % 
усього штату таких закладів – обслуговуючий персонал. 

 

У дитячих будинках-інтернатах не вистачало професійних вихователів та профільних лікарів. 
Лікарі-педіатри складали усього 0,64 % від загальної кількості персоналу такого типу закладів, 
вихователі – 10,7%, а вчителі – 0,29 %. Психіатр був лише в кожному другому закладі, 
дефектолог – лише в одному з 50. 
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За свідченням керівників закладів, педагогічний персонал проходить курси підвищення 
кваліфікації раз на п’ять років.  90% опитаних працівників зазначили, що вони взагалі не проходили 
навчання із забезпечення прав дітей, впровадження міжнародних стандартів в закладах опіки, 
застосування новітніх методик в роботі з дітьми. Працівники відмітили нестачу знань  щодо 
індивідуальної  роботи з дитиною. 

* За даними офісу Уповноваженого Президента України з прав дитини, на 01.01.2018 року із 
загальної кількості працівників закладів майже половину складав педагогічний персонал. Можемо 
припустити, що це зумовлено виділенням освітньої субвенції з державного бюджету саме на цю 
категорію працівників.      

Тренеру необхідно оперувати оновленими (актуальними на час тренінгу) даними з офіційних 
джерел.  

 

 

Вправа  «Фінансове забезпечення закладів інституційного догляду дітей» 

 

 

10 хв. 

 

Мета: проаналізувати стан фінансування закладів інституційного догляду 
дітей і розподілу ресурсів.    

Ресурси: блокнот для фліпчарту, маркери, ММ-презентація «Модуль1. 
Заняття 1.4» (слайди №15-18). 

Хід проведення:  

Тренер пропонує учасникам у складі груп, утворених при виконанні попереднього завдання, 
обговорити і визначити: 

- джерела надходжень коштів та матеріальної допомоги інтернатним закладам;  
- скільки коштів у відсотках витрачається на харчування, лікування, придбання 

одягу/взуття для дітей, утримання і обслуговування приміщень, оплату праці 
персоналу. 
 

Тренер просить також дати оцінку ефективності використання фінансових ресурсів. Групи 
коротко представляють свої напрацювання. Тренер підбиває підсумки.   

 

Слова тренера  

Тож, як бачимо, основне джерело надходжень – державний і місцевий бюджети. Минулого року на 
інтернатні заклади було витрачено …… грн (тренер наводить актуальні дані). Значну частку 
складають кошти спонсорів і благодійників, але її складно встановити, оскільки не всі керівники 
розкривають ці дані. 70% всіх коштів витрачається на оплату персоналу, а на потреби дітей - 15%. З 
огляду на шкідливий вплив інституційного догляду на розвиток дітей, довгострокові соціальні і 
економічні наслідки вкладення ресурсів в цю систему не є ефективним.  

Доведено, що вартість виховання в інституціях у шість разів вища вартості надання соціальних 
послуг вразливим сім’ям та родичам, які добровільно погодилися піклуватися про дітей; втричі 
дорожча послуг професійних прийомних родин; і у двічі дорожча вартості функціонування невеликих 
групових будинків на рівні громади («Права вразливих дітей у віці до трьох років», Управління 
Верховного комісара ООН з прав людини в Європі), 2011 р.). 
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Мозковий штурм з підбиттям підсумків «Кити, на яких тримається система 
інституційного догляду»    

 

 

10 хв. 

 

Мета: визначити основні чинники, що забезпечують життєздатність 
(функціонування) системи інституційного догляду дітей.    

Ресурси: ММ-презентація «Модуль1. Заняття 1.4» (слайд №19), блокнот 
для фліпчарту, маркери. 

Хід проведення  

Тренер пропонує разом знайти відповідь на питання: чому система інституційного догляду, 
незважаючи на її негативний вплив на розвиток дітей і низьку ефективність, продовжує 
існувати? Він просить називати причини/чинники на рівні: держави (політики, 
законодавства), громади, сім’ї, дитини, фіксує відповіді на фліпчарті, задає уточнюючі 
запитання, залучає до обговорення всіх учасників, підсумовує. 

 

Слова тренера  

Ми розкрили основні аспекти, що характеризують систему інституційного догляду дітей в Україні на 
цей час: кількість і типи закладів інституційного догляду дітей, причини і шляхи потрапляння і вибуття 
дітей із закладів, джерела фінансування і розподіл витрат. В ході опрацювання цієї теми ми дійшли 
висновку, що система є затратною і неефективною, і від неї необхідно відмовитися. Як це зробити? 
Про це ми поговоримо на наступних заняттях.    

 

 

 

До уваги тренера  

Загальні тенденції притаманні усім регіонам України, але деякі можуть мати свої особливості. Також 
треба звернути увагу, що зараз час стрімких змін (змінюється законодавство, назви і призначення 
закладів), тому треба аналізувати інформацію, актуальну на час проведення тренінгів.   

 

Список використаної літератури 

1. Державна цільова соціальна програма реформування системи закладів для дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, затверджена Постановою КМУ 
України від 17 жовтня 2007 р. №1242.  

2. Закон України «Про освіту» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

3. Постанова КМУ від 12 липня 2017 р. №545 «Про затвердження Положення про 
інклюзивно-ресурсний центр». 

4. Аналітичний звіт за результатами комплексного дослідження системи захисту дітей 
в Україні «Ілюзія захисту» / БО «Надія і житло для дітей» / [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: www.openingdoors.org.ua/map 
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ДОДАТКИ ДО ЗАНЯТТЯ 1.4. 

Додаток  1.4.1 

Узагальнені кількісні дані 
(станом на 01.09.2015) 

зібрані в ході дослідження,  
проведеного БО «Надія і житло для дітей» впродовж 2015-2016 років 

 

1.1. Кількість дітей в закладах за їх типами і видами 

№ Тип інтернатного закладу Кількість 
закладів 

Всього 
дітей/осіб 

Дітей-сиріт та дітей,  
позбавлених 
батьківського 

піклування 

1 Будинок дитини  38 2790 1162 

2. Дитячий будинок-інтернат  50 4096 1100 

3. Дитячий будинок  45 1491 773 

4. 
 

Загальноосвітня школа-
інтернат для дітей, які 
потребують соціальної 
допомоги  

58 11108 491 

Загальноосвітня школа-
інтернат для дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського піклування  

38 5563 1267 

5. Спеціальна школа-інтернат 218 27142 2261 

6. Санаторна школа-інтернат 56 13165 701 

7. Спеціалізована 
загальноосвітня школа-
інтернат 

75 20339 575 

8. Навчально-виховний 
комплекс 

28 7140 392 

9. Навчально-реабілітаційний 
центр  

57 7081 569 

Всього  663 99915 9291 

 

 

№ 
Тип інтернатного 

закладу 
Підтип закладу 

Кількість 
закладів 

Дітей в 
закладах 

1. Будинок дитини  
Будинок дитини 12 837 

Спеціалізований будинок дитини  26 1953 

2. 
Дитячий будинок-
інтернат  

Дитячий будинок-інтернат І-ІІ 
профілю 

23 1887 

Дитячий будинок-інтернат ІІІ-ІV 
профілю 

20 1449 

Будинок-інтернат  7 760 

3. 
Загальноосвітня 
школа-інтернат  

Загальноосвітня школа-інтернат 
для дітей, які потребують 
соціальної допомоги І-ІІ та І-ІІІ 
ступенів 

58 11 108 

Загальноосвітня школа-інтернат 
для дітей-сиріт та дітей, 

38 5563 
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позбавлених батьківського 
піклування І-ІІ та І-ІІІ ступенів 

4. Дитячий будинок 
Дитячий будинок (дитячий 
будинок змішаного типу) 

45 1491 

5. 
Спеціальна 
загальноосвітня 
школа-інтернат 

Для глухих дітей 5 567 

Для дітей зі зниженим 
слухом/порушенням слуху 

26 3455 

Для дітей зі зниженим 
зором/порушенням зору 

17 2444 

Для дітей з порушенням опорно-
рухового апарату (наприклад, 
ДЦП) 

9 1712 

Для дітей з порушенням 
мовлення та тяжкими 
порушеннями мовлення 

9 1712 

Для дітей із затримкою психічного 
розвитку/корекцією фізичного і 
розумового розвитку 

78 9393 

Для розумово відсталих дітей/з 
вадами розумово розвитку 

73 7716 

Для дітей із особливими освітніми 
потребами 

1 143 

6. 
Санаторні школи-
інтернати 

Для дітей з психоневрологічними 
захворюваннями 

3 579 

Для дітей, хворих на сколіоз/з 
порушенням опорно-рухового 
апарату 

10 2572 

Для дітей із захворюваннями 
серцево-судинної системи 

13 3353 

Для дітей із хронічними 
неспецифічними захворюваннями  
органів  дихання 

6 1576 

Для дітей із  хронічними 
неспецифічними захворюваннями  
органів  травлення 

5 849 

Для дітей, хворих на цукровий 
діабет 

1 235 

Для дітей з малими і неактивними 
формами туберкульозу 

18 4001 

7. 
Спеціалізовані 
загальноосвітні 
школи-інтернати  

Ліцей-інтернат 11 3833 

Гімназія-інтернат 3 1442 

Гімназія-, ліцей-інтернат або 
спеціалізована школа-інтернат 
для обдарованих дітей із сіл або 
малозабезпечених сімей 

9 2793 

Ліцей/гімназія-інтернат з 
посиленою військовою та 
фізичною підготовкою 

18 5055 

Спеціалізована школа-інтернат з 
поглибленим вивченням окремих 
предметів (мови, художньо-
естетичний цикл), науки 

15 3276 

Спеціалізована школа-інтернат  І 
– ІІІ ступенів 

13 3113 

Спеціалізована школа-інтернат І – 
ІІ ступенів 

4 359 
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Спеціалізована школа-інтернат ІІ 
– ІІІ ступенів 

2 468 

8. 
Навчально-
виховний комплекс    

 28 7140 

9. 
Навчально-
реабілітаційний 
центр  

 57 7081 

 

 

1.2.Розподіл закладів за роками їх створення 

Часові періоди Кількість  % 

До 1950 60 9 

1951−1970 300 45 

1971−1990 65 10 

1991−2000 57 9 

2001+ 51 8 

Інформація не надана  130 20 

Разом 663 100 

 

 

1.3.Перелік закладів із загальною площею будівель понад 20 000 м2 

Область Назва закладу 

Загальна 
площа будівель 

на балансі 
закладу, м2 

Вінницька 
Жмеринська обласна загальноосвітня школа-інтернат I–II 
ступенів  

26443 

Дніпро-
петровська 

Криворізький обласний багатопрофільний навчально-
реабілітаційний центр «Натхнення» 

22020 

Василівська обласна загальноосвітня середня школа-інтернат 39900 

Донецька 
Краматорська обласна загальноосвітня школа-інтернат I–II 
ступенів № 3  

27308 

Івано-
Франків-
ська 

Прикарпатський обласний військово-спортивний ліцей-
інтернат  25540 

Кірово-
градська 

Новомиргородська обласна спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат І–ІІ ступенів  

95953 

Черкаська 

Шевченківська обласна спеціалізована загальноосвітня 
школа-інтернат з поглибленим вивченням предметів 
гуманітарно-естетичного профілю  

20890 

Золотоніська обласна загальноосвітня школа-інтернат I–III 
ступенів  

22830 
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1.4.Розташування інтернатних закладів 

Тип населеного пункту Кількість  % 

Село 165 25 

Місто 416 63 

Смт 82 12 

Разом 663 100 
  

1.5.Розподіл закладів у сільській місцевості 

Тип інтернатного закладу 

Кількість 
закладів у 
сільській 

місцевості 

Загальна кількість 
закладів певного 

типу 

Спеціальна школа-інтернат 102 217 

Загальноосвітня школа-інтернат 33 95 

Дитячий будинок-інтернат 25 50 

Дитячий будинок 21 45 

Санаторна школа-інтернат 20 57 

Спеціалізована школа-інтернат 19 75 

Навчально-реабілітаційний центр 15 57 

Навчально-виховний комплекс 9 28 

Будинок дитини 2 38 

Разом 247 663 
  

1.6. Дані про персонал закладів 
 

Персонал 
Кількість 
персоналу 

% 

Обслуговуючий персонал 21177 31.2% 

Вчитель 12550 18.5% 

Вихователь 11914 17.6% 

Молодша медична сестра 4591 6.8% 

Медична сестра 4505 6.6% 

Адміністративний персонал 3480 5.1% 

Помічник вихователя 3349 4.9% 

Вчитель - дефектолог 1311 1.9% 

Керівник гуртка 862 1.3% 

Практичний психолог 701 1.0% 

Лікар - педіатр 686 1.0% 

Вчитель - логопед 681 1.0% 

Бібліотекар 526 0.8% 

Педагог-організатор 500 0.7% 

Соціальний педагог 431 0.6% 

Музичний  керівник 276 0.4% 

Лікар - психіатр 118 0.2% 

Лікар - невролог 74 0.1% 

Лікар - реабілітолог 45 0.1% 

Лікар - фізіотерапевт 33 0.0% 

Лікар - ортопед, травматолог 33 0.0% 

Інші працівники 22 0.0% 

ВСЬОГО  65 087 100.0% 
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1.7.   Влаштування і вибуття дітей з інтернатних закладів 
 

 Звідки дитина  потрапила до закладу  
 

01.09.2014-
01.09.2015 

 Із біологічної сім"ї 27362 78.5% 

 Із іншого закладу 5009 14.4% 

Переміщена з тимчасово окупованої території України, 
районів проведення АТО 

1173 3.4% 

Із сім"ї опікунів/піклувальників і продовжує перебувати під 
опікою/піклуванням 

208 0.6% 

Із сім"ї опікунів/піклувальників (опіка/піклування скасована) 794 2.3% 

Із прийомної сім"ї / дитячого будинку сімейного типу 
(виведена із сімейної форми виховання) 

69 0.2% 

Із прийомної сім"ї / дитячого будинку сімейного типу і 
продовжує перебувати в цих сімейних формах виховання 

233 0.7% 

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ  34848 100% 

 

 Шляхи вибуття 
01.09.2014-
01.09.2015 

Завершення навчання/терміну перебування 12400 52.1% 

Повернення в біологічну родину та ЗОШ за місцем 6644 27.9% 

Усиновлення 1040 4.4% 

Влаштування в прийомну сім"ю 250 1.1% 

Переведення в інший заклад 2745 11.5% 

Влаштування під опіку або піклування 453 1.9% 

Влаштування в дитячий будинок сімейного типу 147 0.6% 

Смерть вихованця 107 0.4% 

Загальна кількість  23786 100.0% 
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Додаток 1.4.2 

Довідкова інформація стосовно типів закладів, їх реформування, категорій дітей, які в них перебувають, та інше 
 (на основі дослідження БО «Надія і житло для дітей», 2015-2016рр. (!) 

  
 

Будинок 
дитини  

 

✓ Будинки дитини і спеціалізовані будинки дитини належать до сфери Міністерства охорони здоров’я і вважаються медичними 
закладами. В структурі штату переважає медичний персонал, очолюють будинки дитини головні лікарі. 

✓ В закладах перебувають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які мають сім'ю, проте утримання та 
виховання їх у сім'ї з поважних причин (хвороба годувальника, тривале відрядження, навчання тощо) неможливе, а також діти 
із затримкою розумового та фізичного розвитку внаслідок несприятливих умов виховання. Це діти, влаштовані до закладу за 
заявою батьків.  

✓ Із 38 будинків дитини 9 створені до 1950 року, 13 – у період 1971-1990 років. 
✓ Діти потрапляють до закладу за путівкою, виданою обласними департаментами охорони здоров’я на підставі рішення органу 

опіки і піклування за місцем виявлення дитини чи надання їй статусу, або за заявою батьків/одного з них. До рішення чи заяви 
додаються й інші документи, відповідно до переліку.  

✓ Вибуття дітей у 2015 році має такі показники: в біологічні сім’ї – 769, усиновлення – 671, опіка – 227, ПС та ДБСТ – 143. 197 
дітей переведено в інші інтернати для дітей старшого віку. 

✓ Відповідно до Положення про будинки-дитини до цих закладів мають влаштовуватися діти віком від народження до 3 років (або 
4, якщо дитина має порушення здоров’я). Всього в будинках дитини (спеціалізованих будинках дитини) перебувають 2790 дітей. 
З них 1162 (42%) дитини-сироти та позбавлених батьківського піклування; 1628 (58 %) – діти за заявою батьків чи осіб, які їх 
заміняють 

✓ Розподіл дітей за віком: 1485 (53%) – діти до 3 років, 1277 – 3-6 років, 28 дітей – 7-10 років (хоча такі діти за типовим положенням 
взагалі не мають влаштовуватися в ці заклади). 

✓ Середня тривалість перебування дітей у закладі: до року – 1308 дітей, 1-3 роки – 851 дитина, 3-5 років – 320 дітей, понад 5 років 
– 56 дітей.   
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Дитячий 
будинок-
інтернат  

 

✓ Дитячі будинки-інтернати належать до сфери управління  Міністерства соціальної політики. Будинки-інтернати поділяються на 
заклади I-IV профілів (залежно від стану порушень у дітей).  

✓ В такі заклади потрапляють діти за станом здоров’я.  
✓ Із типового положення про дитячі будинки-інтернати:  

     Будинки-інтернати поділяються на: 

• Будинки-інтернати I профілю - для вихованців з фізичними вадами і збереженим інтелектом дошкільного та шкільного 
віку, для яких самостійне пересування  є  значно утрудненим  або неможливим, які частково себе обслуговують (змішані 
за статтю). 

• Будинки-інтернати, де можуть одночасно функціонувати: 
- відділення II профілю - для вихованців з помірною та глибокою розумовою відсталістю та психічними розладами, які 

можуть  
навчатись, самостійно пересуватись і обслуговуватись (розділені за статтю); 

- відділення III профілю - для вихованців з глибокою розумовою відсталістю  та  психічними  розладами, які можуть 
самостійно пересуватись і не можуть самостійно обслуговуватись (розділені за статтю); 

- відділення IV профілю - для вихованців з глибокою розумовою відсталістю та/або психічними розладами, які мають 
складні фізичні вади, не можуть самостійно пересуватись (або пересуваються з утрудненням) та 
самообслуговуватись (змішані за статтю).  

Починаючи з 2008 року у будинках-інтернатах дозволили відкривати молодіжні відділення. Тобто в закладах перебувають діти 
віком від 3-4 років до 35 років. 

✓ В ці заклади діти потрапляють за станом здоров’я. Діти не навчаються (із усіх дітей: 288 дітей перебувають на індивідуальній 
формі навчання, 64 дитини навчаються в освітніх закладах поза інтернатами). Хоча 25 інтернатів мають 1-11 профілі, де є діти з 
діагнозами, що дозволяють проходження навчання. У дітей немає шансів розвиватися. Як правило дитина потрапляє в систему 
і залишається там до своєї смерті.  

✓ Часові періоди створення закладів. 12 закладів створені до 1950 року, 30 – у період 1950-1970 років, 7 – 1971-1990 роки і один у 
2000 році. 

✓ В 50 будинках-інтернатах перебуває 4096 осіб. З них 51 дитина із зони АТО. 
✓ Вибуття дітей у 2015 році: із 198 осіб, які вибули, 65 - переведено в геріатричні інтернати по досягненню віку 35 років, померли – 

58, 48 – повернулися в рідні сім’ї, усиновлені –  26 (переважно за кордон), 1 дитина влаштована під опіку, жодна дитина не 
влаштована в прийомну сім’ю чи ДБСТ.  

✓ В будинках-інтернатах  перебуває 1100 (26%) сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.  

✓ 74% - це так звані «батьківські діти». Проте батьки фактично не беруть участь у житті дітей. За даними дослідження, понад 
половину дітей батьки взагалі не відвідують, третину відвідують раз в рік. Частіше батьки телефонують дітям. Забирають додому 
–  практично одиниці. Пори те, що батьки не позбавлені батьківських прав, саме директори закладу є опікунами дітей.  
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✓ Розподіл дітей за віком: 3-6 років – 86 дітей, 7-10 років –  424 дитини, 11-14 років –  867 дітей, 15-18 років –  750 дітей і майже 
2000 старші 18 років. 

✓ Тривалість перебування у закладі:  до одного року –  163 дитини, до 3 років – 622, до 5 років – 396, до 10 років – 745, понад 10 
років – 2170 осіб. 
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Загальноос
вітня 
школа-
інтернат  

 

✓ Є два типи загальноосвітніх шкіл-інтернатів: ЗОШ-інтернат для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (38 
закладів, в них 5563 дитини), ЗОШ-інтернат для дітей, які потребують соціальної допомоги (не мають необхідних умов для  
виховання  та  навчання  в  сім'ї). Таких закладів 57, в них 10 954 дитини. 

✓ В інтернатах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування із 5563 дітей сиротами і позбавленими батьківського 
піклування є тільки 1267 (22%) дітей. А в ЗОШ для дітей, які потребують соціальної допомоги, із 10 954 дітей  перебуває 491 
дитина-сирота та позбавлена батьківського піклування.  

✓ За визначенням керівників загальноосвітніх шкіл-інтернатів до цих закладів влаштовуються:  
- діти, які потребують соціальної підтримки, діти з малозабезпечених та соціально незахищених сімей;  
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;  
- діти сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах; 
- діти з неповних сімей;  
- діти одиноких матерів;  
- багатодітних сімей; 
- діти тимчасово влаштовані в установу за заявою батьків; 
- діти, які потребують соціальної допомоги; 
- діти із бідних сімей; 
- діти із сіл району; 
- діти із функціонально-неспроможних сімей; 
- діти із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; 
- учні, які проживають на території села з батьками, учні-вихованці (СЖО, позбавлені б/о). 

✓ Часові періоди відкриття закладів. Із 95 шкіл-інтернатів (інформацію з 8 закладів ми не отримали) 
- до 1950 року створено 4 заклади; 
- 1951-1970 роки - 67 (70%) інтернатів; 
- 1971-1990 роки 10 закладів; 
- після 2000 року – 4 інтернати.  

✓ Підстави для влаштування дітей (за інформацією керівників закладів,  із загальної кількості дітей 16 517): 
- Заява батьків і рекомендація МПМК – 1459. 
- Заяви батьків – 10 114. 
- Заяви батьків із зони АТО – 300. 
- Рішення органу опіки і піклування та рекомендації ПМПК – 579. 
- Рішення органу опіки і піклування – 647. 
- Переведені із інших інтернатних закладів – 145. 

Тобто 72% дітей влаштовані в заклади із сімей.  
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✓ Процедура влаштування дітей, які потребують соціальної допомоги, чітко не визначена. В положенні про заклад 
зазначається, що має бути довідка «про стан матеріального забезпечення сім'ї для всіх дітей при зарахуванні до школи-
інтернату та для дітей із малозабезпечених сімей при зарахуванні до санаторної школи-інтернату». Не визначено хто 
чи яка установа має надавати  цю довідку і на який період. 

✓ На практиці в особових справах дітей серед підстав зустрічаються різні довідки чи акти. Наприклад, довідка про склад сім’ї, 
довідка про доходи, акт обстеження умов проживання за підписом сільського голови і комісії (депутати чи інші представники), 
довідка, що батьки не працюють (можуть видати і сільські ради), довідка про малозабезпеченість, що видається на 6 місяців. 
За інформацією керівників інтернатів понад 80% дітей - це діти із «неблагополучних чи асоціальних сімей», «діти, батьки яких 
вживають алкоголь і їм діти не потрібні», «батьки не можуть надати довідки, вони ніде не працюють і не стоять на обліку в 
центрах зайнятості». При цьому  соціальні служби за місцем проживання дитини не залучені до процесу влаштування дітей і 
такі сім’ї, як правило, не перебувають під супроводом, як такі, що опинилися в складних життєвих обставинах. Діти, в свою 
чергу, не перебувають на обліку в службах у справах дітей. 

✓ У 2015 році в ці інтернати влаштовано 129 дітей із сімей опікунів, прийомних сімей чи дитячих будинків сімейного типу (діти 
продовжують перебувати в цих формах влаштування), що є неприпустимим. Відповідно до законодавства України дитина-
сирота чи дитина, позбавлена батьківського піклування може бути влаштована тільки в одну форму (а тут ми спостерігаємо 
подвійне влаштування) 

✓ Вибуття дітей у 2015 році. Із 3398 дітей: 647 – переведено в інші інтернатні заклади, 696 – повернулися в рідні сім’ї, 
усиновлено – 73 дитини, 64 влаштовані під опіку, 52 влаштовані в прийомну сім’ю, 17 – в дитячий будинок сімейного типу.  
1849 (54%) завершили навчання в школі.  

✓ Розподіл дітей за віком: 
- до 3 років – 4 дитини; 
- 3-6 років – 836 дітей; 
- 7-10 років – 4070 дітей; 
- 11-14 – 4466 дітей;  
- 15-18 років – 2127 дітей; 
- 18+ – 39 дітей. 

✓ Тривалість перебування дітей в закладах.  
- до 1 року – 2408 дітей; 
- 1-3 роки – 3265 дітей; 
- 4-6 років – 2683 дитини; 
- 6-10 років – 2621 дитина; 
- 10+ – 403 дитини.  
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Спеціальна 

загальноос

вітня 

школа-

інтернат 

 

✓ В Україні діють 219 спеціальних шкіл-інтернатів. Таких інтернатів найбільше! В цих закладах перебувають діти з відповідними 
діагнозами. 

✓ Особливої уваги заслуговують інтернати для дітей із затримкою психічного розвитку та школи-інтернати для дітей з розумовою 
відсталістю. Налічується 154 спеціальні школи-інтернати. 

✓ Роки створення закладів: 
- до 1950 року створені 29 заклади; 
- 1951-1970 роки - 137 (70%)інтернатів; 
- 1971-1990 роки - 33 закладів 
- Після 2000 року – 2 інтернати.  

✓ Влаштування дітей в заклади. Положення про ці заклади дає таке визначення: «Направлення дітей до спеціальних 
загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) здійснюється за бажанням батьків (осіб, що їх замінюють) на підставі висновків 
відповідних психолого-медико-педагогічних консультацій». 
- В спеціальні школи-інтернати для розумово-відсталих дітей влаштовуються діти з відповідними діагнозами. При цьому в 

такі школи не повинні влаштовуватися діти із затримкою психічного розвитку чи педагогічною запущеністю «соціальною 
(педагогічною) занедбаністю». 

- В спеціальні школи-інтернати для дітей із затримкою психічного розвитку влаштовуються діти з уповільненими темпами 
розвиту і в такі інтернати не влаштовуються діти з розумовою відсталістю. 

- За інформацією керівників закладів в усіх спеціальних школах-інтернатах перебувають діти і з ЗПР, і з розумовою 
відсталістю та іншими порушеннями. 

✓ Поширені причини влаштування дітей до закладу (із дослідження окремих інтернатів та проведених фокус-груп): 
- Неблагополуччя сімей, бідність, асоціальна поведінка батьків;  

- «… Батьки не цікавляться дітьми, їх ледь можна змусити забрати дітей на канікули, на вихідні діти часто залишаються 
в інтернаті, а батьки п’ють», - працівник спеціальної школи-інтернату; 

- Вчителі шкіл змушують «проблемних» дітей відправити в інтернат;  
- «Нам вообще в школе сказали. Никто им не платит, чтоб нашими детьми заниматься и за ними смотреть. Я б не 

отдавала его туда [в интернат]. Но никто учить его не хочет. Мы вынуждены были его туда отдать», - мама дитини, 
яка виховується в спеціальній школі-інтернат; 

-  «У меня был немножко конфликт с учительницей нашей общеобразовательной школы. Она говорила: «не буду спорить 
– мне тяжело». Когда у нас собрания, она говорит: «поведите его к психиатру, он у вас ненормальный».У меня слезы 
градом, у меня собрание, и она при всех так. Но у нас были намеки о том, что индивидуальные часы не оплачивают. 
Если вы, мол, финансово будете оплачивать индивидуальные, тогда – да», - мама дитини, яка виховується в 
спеціальній школі-інтернат. 

✓ Кількість влаштованих дітей: 
- За бажанням батьків і висновком ПМПК влаштовано – 20 698; 
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- За рішенням органу опіки і піклування та ПМПК – 1033; 
- За заявою батьків – 427; 
- За заявою батьків із зони АТО – 59; 
- За рішенням органу опіки і піклування – 118; 
- Переведено з інших інтернатів – 158.  

✓ Шляхи вибуття. У 2015 відраховано 4372 дитини. З них: 
- Повернулися в рідні сім’ї і ЗОШ – 918. 
- Усиновлено – 64. 
- Влаштовані в прийомні сім’ї і ДБСТ – 40. 
- Влаштовані під опіку – 34. 
- Переведено в інші інтернати – 721 
- Вибули після закінчення школи – 2760 (63%)дітей, що вибули у 2015 році 

✓ Всього дітей у закладах – 54 472, з них сироти і позбавлені батьківського піклування - 2267 (4,1%). В спеціальних школах-
інтернатах перебуває 2759 сімейних груп (випадки, коли рідні брати сестри в одному інтернаті), в них 6271 дитина.  

✓ Керівники закладів зазначили, що в інтернатах перебуває 25 705 дітей з особливими освітніми потребами. Інвалідність 
встановлено у 8676 дітей. Тобто можна припустити, що 45% дітей в цих закладах не повинні там перебувати за станом 
здоров’я чи розвитку і можуть навчатися в звичайних школах. Скоріше їх перебування зумовлене соціальними 
проблемами в їх сім’ях чи незручною для школи поведінкою дітей.   

✓ Розподіл дітей за віком: 
- До 3 років – 220 дітей; 
- 3-6 років – 1652 дітей; 
- 7-10 років – 7937 дітей; 
- 11-14 – 8256 дітей;  
- 15-18 років – 4135 дітей; 
- 18+ - 285 дітей. 

✓ Тривалість перебування в закладах:  
- До 1 року – 3026 дітей; 
- 1-3 роки – 5861 дитина; 
- 4- 6 років – 4857 дітей; 
- 6- 10 років – 7447 дітей. 
- 10+ - 1234 дитини.  

60% дітей в закладах залишаються до закінчення школи  

✓ Влаштовані в інтернат і продовжують перебувати під опікою чи в ПС/ДБСТ – 415 дітей.  
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Санаторні 

школи-

інтернати 

 

✓ В Україні функціонує 57 санаторних шкіл-інтернатів, в них перебуває 26 639 дітей, з них на денній формі – 5397. Із усіх дітей 
в цих закладах. дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування – 701.  

✓ За положенням, до закладу мають влаштовуватися діти, які мають захворювання відповідно до профілю закладу (7 типів 
санаторних шкіл-інтернатів), а санаторна школа-інтернат – «це  загальноосвітній  навчальний  заклад  I-II, I-III ступенів з  
відповідним  медичним  профілем,  що  забезпечує реалізацію  права  дітей,  які  потребують  тривалого  лікування та  
реабілітації, на загальну середню освіту».  

✓ «Головним завданням санаторної школи-інтернату є відновлення і зміцнення здоров'я дітей у поєднанні із   
загальноосвітньою підготовкою, надання їм  кваліфікованої медико-психолого-педагогічної допомоги, їх самовизначення».  

✓ В санаторних школах-інтернатах перебуває 1256 сімейних груп, в них 2815 дітей.  
✓ Часові періоди створення закладів: 

- до 1950 року створено 3 заклади. 
- 1951-1970 роки – 42 (73%) інтернатів. 
- 1971-1990 роки – 9 закладів. 
- 1991-2000 роки – 2 заклади. 
- Після 2000 року – 1 інтернат  

✓ Підстави для влаштування: направлення обласного департаменту освіти на підставі заяви батьків чи рішення відповідного 
органу опіки і піклування.  

✓ «Тривалість перебування вихованців у санаторній школі-інтернаті встановлюється органом управління освіти при 
направленні (але не більше 1 року). Продовження встановленого терміну перебування вихованців у санаторній школі-
інтернаті або переведення їх до іншого загальноосвітнього навчального закладу здійснюється на підставі рішення 
медико-педагогічної комісії санаторної школи-інтернату (для дітей з психоневрологічними захворюваннями погоджується 
з головою  відповідної психолого-медико-педагогічної консультації, яка приймала рішення про направлення дитини)».  

✓ Вибуття дітей із закладів. У 2015 відраховано 4217 дітей. З них: 
- Повернулися в рідні сім’ї і ЗОШ – 2727. 
- Усиновлені – 51. 
- Влаштовані у прийомні сім’ї і ДБСТ – 8. 
- Влаштовані під опіку – 11. 
- Переведені в інші інтернати – 205. 
- Вибули після закінчення школи – 1215.  

✓ Вік дітей: 
- до 3 років – 32 дітей; 
- 3-6 років – 948 дітей. 
- 7-10 років – 3407 дітей. 
- 11-14 – 3612 дітей.  
- 15-18 років – 2253 дитини. 
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- 18+ – 228 дітей. 

Як і в інших інтернатах в цих закладах теж переважно влаштовані діти віком 11-18 років (більше 60%).  

✓ Тривалість перебування дітей та їх кількість:  
- До 1 року – 3799. 
- 1-3 роки – 3658. 
- 4- 6 років – 4991. 
- 6- 10 років – 2726. 
- 10+ – 238. 

Понад 50% дітей в санаторних школа-інтернатах перебувають протягом 4-10 років!   

Реформування саме цих закладів заслуговує особливої уваги.  

✓ За отриманими даними 27 закладів вже реформовано. Із них: 15 змінили назву, 6 реформувалися із ЗОШ-інтернат для 
дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування,  2 – із спеціальної школи-інтернат, 2 об’єдналися із іншими інтернат 
ними закладами, 2 – створили дошкільні відділення. 

✓ Цитати із форм збору даних: 
- «Рішенням двадцять сьомої шостого скликання Запорізької обласної ради від 30.05.2013 N51, комунальний заклад 

«Мелітопольська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів N1» Запорізької обласної ради перейменовано в 
комунальний заклад '»Мелітопольська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів» Запорізької обласної 
ради.»  

- «1961 – восьмирічна загальноосвітня трудова політехнічна школа-інтернат N11, 1993 – реорганізована у 
загальноосвітню санаторну школу-інтернат для дітей з психоневрорлогічними захворюваннями N11, 2003 - 
перейменовано у загальноосвітню санаторну школу-інтернат I-II  ступенів для дітей з психоневрологічними 
захворюваннями N11 м. Харкова комунальної власності, 2012 – перейменовано у Комунальний заклад Харківська 
загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-II  ступенів N11 ХОР»  

- «загальноосвітня школа-інтернат для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування сел. Кочеток 
перейменована на Комунальний заклад «Кочетоцька загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-III  ступенів ХОР»; 

- «У 1997 році санаторна школа-інтернат N13 та Київський жіночий ліцей-інтернат (розпорядження Жовтневої районної 
адміністрації м. Києва від 04.06.1997 р. N815) була реформована в гімназію-інтернат N13 м. Києва з санаторними 
класами для дітей з серцево-судинними захворюваннями та класами жіночої освіти та виховання. Режим роботи  
цілодобовий з понеділка по п'ятницю, шестиразове збалансоване санаторне харчування, профіль навчання  
філологічний, запроваджено гуртки спецкурсу: хоровий, хореографічний» 
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Спеціалізо

вані 

загальноос

вітні 

школи-

інтернати  

  

✓ До цього типу закладів належить 75 інтернатів, в них перебуває 40 678 дітей. Діяльність цих закладі регламентується  
Положенням про загальноосвітній навчальний заклад (Постанова КМУ № 778 від 27 серпня 2010 року). Документ рамочний і 
тому інтернати зазначеного типу мають дуже широку спеціалізацію. 

✓ Ліцеї- інтернати. Серед них найбільше з фізичної та військової підготовки (17 інтернатів),1 лінгвістичний, 3 фізико-технічні, 
просто для обдарований дітей. Ще, зазначають керівники закладів, для обдарованих дітей із сіл, малозабезпечених чи 
багатодітних дітей.  

Цитата із дослідження:  
- «Волинський ліцей-інтернат Волинської обласної ради для дітей: обдаровані, малозабезпечені, сироти, напівсироти,  

діти-інваліди» 
- «Івано-Франківський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей із сільської місцевості» 

 
✓ Гімназії-інтернати: всі для обдарованих дітей.  

Цитата із дослідження 
- «Новгород-Сіверська державна гімназія імені К.Д.Ушинського. Діти за заявою батьків, діти незахищених категорій.  

Заклад для малозабезпечених і соціально незахищених дітей» 
 

✓ Спеціалізовані школи-інтернати:  32. 
Цитата із дослідження 

- Монастирищенська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат I-III ступенів «Обдарованість» Монастирищенської 
районної ради Черкаської області для дітей, які мають здібності до вивчення предметів фізична культура та трудове 

навчання. 1 вересня 2013 року рішенням сесії Монастирищенська загальноосвітня школа-інтернат І-III ступенів була 
реорганізована в Монастирищенську спеціалізовану школу - інтернат І-III ступенів «Обдарованість» з поглибленим 
вивченням фізичної культури та трудового навчання. Реорганізація школи має великі переваги для учнів школи, які 

мають змогу поєднувати навчання зі спортом. Для цього в закладі існує прекрасна спортивна зала, тренажерна 
кімната, спортивна площадка, яка взимку функціонує як льодовий майданчик.  

 
- Шепетівська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленим вивчення окремих предметів та курсів 

Хмельницької обл. Відповідно до профілю навчання обдаровані та здібні діти та діти, які потребують соціальної 
підтримки: діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, позбавлені батьківського піклування, діти-сироти, 

напівсироти, діти з сімей матерів-одиначок тощо. 07.07.2011р. реорганізова із «Шепетівський загальноосвітній пансіон 
І-ІІ ступенів» шляхом перетворення у Шепетівську спеціалізовану школу-інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням окремих предметів та курсів Хмельницької обл. До класів з поглибленим вивченням художньо-естетичного 
та спортивного (футбол) профілю зараховуються на навчання обдаровані та бідні діти, діти, які потребують 

соціальної підтримки: діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, позбавлені батьківського піклування, діти-
сироти, напівсироти, діти з сімей матерів-одиначок тощо 
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✓ Паралельно функціонують спеціалізовані школи-інтернати для дітей з психофізичними порушеннями. Наприклад, Сиваська 
спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат 1-2 ступенів Херсонської обласної ради для дітей з порушенням 
інтелектуального розвитку легкого ступеню, порушення інтелектуального розвитку помірного ступеню. 

✓ Є комплекси, які важко віднести до якогось із названих типів закладів. Наприклад, Кіровоградський обласний навчально-
виховний комплекс (гімназія-інтернат - школа містецтв) заганоосвітнім навчально-виховним закладом освіти, який 
задовольняє потреби дітей у загальній середній освіті і здійснює допрофільне та профільне навчання Кіровоградський 
обласний навчально-виховний компелкс (гімназія-інтернат-школа містецтв), існує з 1996 року як навчальний заклад 
нового типу. Контингент комплексу складає близько 2000 учнів з обласного центру та з усіх районів Кіровоградської 
обл. Структурні підрозділи закладу: гімназія-інтернат 2-3 ступенів (м.Кіровоград), профілі навчання: суспільно-
гуманітарний, природно- математичний, універсальний,  школа містецтв,  народний хореографічний ансамбль 
Пролісок, Мала академія наук учнівської молоді. 3 1 січня 2014 р. до складу обласного комплексу включено Олександрійську 
гімназію-інтернат 2-3 ступенів як структурний підрозділ. Профілі навчання : суспільно-гуманітарний, математичний, 
універсальний. 

✓ Часові періоди створення закладів: 
- до 1950 року створеноі 2 заклади. 
- 1951-1970 роки 27 інтернатів. 
- 1971-1990 роки 10 закладів. 
- 1991-2000 роки 22 заклади.  
- після 2000 року – 13 інтернатів  

Із 35 закладів, створених після 1991 року, керівники 23 з них зазначили дату реформування, а не дату відкриття інтернату  
 

✓ Шляхи вибуття. В цих закладах діти, як правило, залишаються до закінчення навчання. У 2015 відраховано 5691 дітей. З них: 
- Повернулися в рідні сім’ї і ЗОШ – 505. 
- Усиновлені – 20. 
- Влаштовано у прийомні сім’ї і ДБСТ – 9.  
- Під опіку – 5. 
- Переведені в інші інтернати – 485. 
- Вибули після закінчення школи – 4803. 

✓ Вік дітей: 
- До 3 років – 2 дитини. 
- 3-6 років – 247 дітей. 
- 7-10 років – 1174 дитини. 
- 11-14 – 4469 дітей.  
- 15-18 років – 7592 дітей. 
- 18+ - 27 дітей. 
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✓ Тривалість перебування: понад 80% дітей перебувають 4-10 років.  
✓ Із 75 інтернатів 53 реформовані з інших типів закладів: (цитати з дослідження) 

- Відповідно до рішення Сумської обласної ради від 28.08.2015 «Про ліквідацію комунального закладу Сумської обласної 
ради - Роменська загальноосвітня школа-інтернат 1-3 ступенів ім. Деревської майно ліквідованого навчального 
закладу на праві оперативного управління закріплено за комунальним закладом Сумської обласної ради «Сумська 
обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей». Наказом від 31.08.2015 N176 створено 
Роменське відділення комунального закладу Сумської обласної ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для 
талановитих та творчо обдарованих дітей з 01.09.2015. 

- Славутський обласний спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки учнів в галузі наук. Славутська школа-
інтернат з 15.08.1993 року реорганізована в Славутський обласний спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої 
підготовки учнів в галузі науки (наказ управління освіти Хмельницької обласної державної адміністрації від 28.05.1993р. 
N146. 

- Кам'янець-Подільська спеціалізована школа-інтернат 1-3 ступенів «Славутинка» Хмельницької обласної ради (зміна 
типу закладу в 2014р., до 2014 р.- загальноосвітня школа-інтернат). 3 2014р.- здібні та обдаровані діти з сільської 
місцевості, до 2014 р. - діти з малозабезпечених, неповних, багатодітних сімей. Рішенням Хмельницької обласної ради 
від 30.04.2014 р. школа змінила свій тип і назву. Із загальноосвітньої школи-інтернату для дітей із малозабезпечених, 
багатодітних, неповних та інших соціально вразливих сімей 1-2 ступенів заклад перетворився на спеціалізовану 
школу-інтернат 1-3 ступенів «Славутинка», де навчаються здібні діти з Хмельницької обл. в спеціалізованих класах: 
з 1-го класу - з поглибленим вивченням англійської мови, з 5-го - з поглибленим вивченням предметів технічного 
(інженерного) циклу, з 8-го - з поглибленим вивченням інформатики. До 1-го та 5-го класу учні зараховуються за 
конкурсом. Крім того, заклад змінив назву: повернув історичну назву старовинного навчального закладу - гімназії 
Стефанії Славутинської (сьогодні будівля навчального корпусу школи - пам'ятка архітектури 19-20 ст.), яку у місті 
називали «Славутинка». Зміни кардинально змінили відношення до вихованців школи у місті, в області. Сьогодні 
школа беззаперечно одна з найкращих в регіоні, а конкурс при вступі до 1-го класу в 2014 році склав 2,5 дитини на 
одне місце. Станом на 01.11.2015 р. в наявності більше 80 заяв на вступ до до першого класу з 01.09.2015 р. (за 
наявних 30 місць), що свідчить про зростання позитивного іміджу та авторитету школи серед населення 
Хмельниччини. 

- Хустська школа-інтернат реформована у Хустську гімназію-інтернат. 

 

 

Навчально-
виховний 
комплекс    

✓ Таких закладів функціонує 23 , в них дітей – 12074.  
✓ Категорії дітей: малозабезпечені, з вадами розвитку, діти, які потребують соціальної допомоги, обдаровані, з бідних сімей, 

інваліди, сироти. 
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 ✓ Ці заклади керуються положення про навчально-виховні комплекси і як правило поєднують школу-інтернат або декілька шкіл-
інтернатів, різні класи, дошкільне відділення 

Цитати із дослідження: 
- Козятинську загальноосвітню школу-інтернат I-III ступенів реорганізовано в Козятинський загальноосвітній 

навчально-виховний комплекс I-III ступенів «Школа-інтернат-гімназія ім. В.М.Підгорбунського КРР». У структурі 
закладу працюють гімназійні класи та дошкільне відділення. 

- Харківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат I-III  ступенів N7 ХОР перейменована в Комунальний заклад 
Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс N7 ХОР. 

- Зміївський дитячий будинок для дітей шкільного віку ЗРР ХО реорганізовано у Зміївський НВК N1 (дошкільний заклад 
- загальноосвітня школа I-II ступенів) Зміївської районної ради. Заклад має дошкільний підрозділ, шкільний підрозділ. У 
складі шкільного підрозділу функціонує пришкільний інтернат для дітей, які опинилися у складних соціальних умовах і 
не мають відповідних умов для виховання та навчання в сім'ї 

 

Всі вони почали перейменовуватися в НВК після 2003 року. Всі зміни направлені на розширення контингенту дітей і при 
цьому на збереження школи-інтернату. 

✓ Часові періоди створення:  
- до 1950 року створено 4 заклади. 
- 1951-1970 роки – 9 інтернатів.  
- 1991-2000 роки – 2 заклади.  
- Після 2000 року – 3 інтернати.  

5 закладів не зазначили дату створення 

 

✓ Шляхи вибуття дітей. В цих закладах діти, як правило, залишаються до закінчення навчання. У 2015 відраховано 5691 
дітей. З них: 

- Повернулися в рідні сім’ї і ЗОШ – 505. 
- Усиновлені – 20. 
- Влаштовані в прийомні сім’ї і ДБСТ– 9.  
- Влаштовані під опіку – 5. 
- Переведено в інші інтернати – 485. 
- Вибули після закінчення школи – 4803. 

✓ Вік дітей  
- До 3 років – 210 дітей. 
- 3-6 років – 1380 дітей. 
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- 7-10 років – 3111 дитина. 
- 11 – 14 – 4088 дітей.  
- 15-18 років – 2621 дитина. 
- 18+ - 664 дитини. 

✓ Тривалість перебування  
- До 1 року – 639. 
- 1-3 роки – 1009. 
- 4-6 років – 651. 
- 10 років – 729. 
- 10+ - 236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-
реабілітаці
йний центр 

✓ Навчально-реабілітаційних центрів наразі функціонує 57, в них дітей – 14162.  Вони почали створюватися після ще одного 
наказу МОН «Про затвердження Положення про навчально-реабілітаційний центр», наказ МОН від 16.08.2012 року №920. 
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 Навчально-реабілітаційний центр (далі – Центр) – це загальноосвітній навчальний заклад, метою діяльності якого є реалізація 
права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку, їх інтеграція в суспільство 
шляхом здійснення комплексних реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення здоров’я, здобуття освіти відповідного 
рівня, розвиток та корекцію порушень.  

 

Діти із складними вадами розвитку – це діти з вадами слуху, зору, тяжкими системними мовленнєвими порушеннями, тяжкими 
порушеннями опорно-рухового апарату у поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку, сліпоглухі, діти, 
які себе не обслуговують і відповідно до індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда потребують індивідуального 
догляду та супроводу, але вони можуть перебувати у дитячому колективі згідно з рекомендованим лікарями режимом.  

 

✓ Всі НРЦ створилися шляхом реорганізації (типу реформування) інтернатних закладів. Як правило спеціальних шкіл-
інтернатів або шкіл-інтернатів для сиріт і позбавлених батьківського піклування через зменшення контингенту. 

Цитати із дослідження: 

- Згідно з рішенням сесії Волинської обласної ради Крупівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 
реорганізована у навчально-реабілітаційний центр. У структурі та діяльності Крупівського навчально-
реабілітаційного центру з 01.06.2013 року з’явилися нові структурні підрозділи: - відокремлене дошкільне відділення 
«Сонечко» для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку у складі якого функціонують 
спеціальні групи денного та цілодобового перебування для дітей віком від 2 до 7(8) років, - реабілітаційне відділення, 
що включає медичну реабілітацію, психолого-педігогічну, фізичну, соціально- побутову реабілітацію, для надання 
реабілітаційних послуг дітям, що потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. 

- Назва: Ясениницький дитячий будинок спеціального призначення перейменовано шляхом реорганізації в комунальний 
заклад «Ясининицький навчально-реабілітаційний Центр» Рівненської обласної ради.  

- Дитячий будинок N6 перейменовано в Дитячий будинок N6 компенсуючого типу, потім у КЗО «Дніпропетровський 
багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр N9» ДОР. У структурі з'явилися групи денного перебування та 
цілодобового. До закладу зараховуються діти, які виховуються батьками, але мають вади розвитку, діти-інваліди.  

- Комунальний заклад освіти «Нікопольська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для дітей з вадами розумового 
та фізичного розвитку дітей-сиріт» змінено на комунальний заклад освіти 'Нікопольський навчально-реабілітаційний 
центр 'Ніка' Дніпропетровської обласної ради.  

 

✓ Часові періоди створення:  
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- до 1950 року створено 6 закладів. 
- 1951-1970 роки –16 інтернатів. 
- 1971- 1990 роки – 8 інтернатів.  
- 1991-2000 роки – 7 закладів.  
- Після 2000 року – 12 інтернат (вказали дату реформування в НРЦ) 

8 закладів не зазначили дату створення 
 

✓ Шляхи вибуття. У 2015 відраховано 1333 дітей. З них: 
- Повернулися в рідні сім’ї і ЗОШ – 339. 
- Усиновлені – 35. 
- Прийомні сім’ї і ДБСТ – 21. 
- Під опіку – 19. 
- Переведені в інші інтернати – 225. 
- Вибули після закінчення школи – 606. 

✓ Вік дітей:  
- До 3 років – 38 дітей. 
- 3-6 років – 869 дітей. 
- 7-10 років – 1959 дітей. 
- 11- 14 – 1472 дітей.  
- 15-18 років – 907 дітей. 
- 18+ - 36 дітей. 

✓ Тривалість перебування  
- До 1 року – 806. 
- 1- 3 роки – 1709. 
- 4- 6 років – 980. 
- 10 років – 1543. 
- 10+ – 231. 
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Заняття 1.5. Система захисту дітей. Ознаки і умови забезпечення її 

ефективного функціонування 

Завдання: 

- визначити поняття системи захисту дітей; 
- охарактеризувати компоненти ефективної системи захисту дітей в Україні; 
- проаналізувати пріоритетні зміни в системі захисту дітей; 
- ознайомити учасників з Керівними принципами щодо альтернативного догляду 

дітей; 
- розглянути зміст та умови реалізації принципів «необхідності» та «доцільності» в 

організації альтернативного догляду.  

 Загальна тривалість: 3 год.  

План заняття:  

№ з/п Структура Тривалість 

1. Презентація теми і завдань заняття 3 хв. 

2. Інформаційне повідомлення «Система захисту дітей та її 
завдання» 

7 хв.  

3. Робота з поняттям «Система захисту дітей» 10 хв. 

4. Інформаційне повідомлення «Компоненти системи захисту дітей 
в Україні» 

7 хв. 

5. Вправа «Модель системи захисту дітей в Україні» 
 

25 хв. 

6. Вправа «Необхідні зміни в системі захисту дітей в Україні» 23 хв. 

 Перерва  

7. Презентація моделі «Фундаментальні принципи Конвенції ООН 
про права дитини щодо системи захисту дітей» 

5 хв. 

8. Вправа «Найкращі інтереси дитини» 10 хв. 

9. Інформаційне повідомлення «Керівні принципи щодо 
альтернативного догляду дітей» 

15 хв. 
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10. Вправа «Основі положення Керівних принципів щодо 
альтернативного догляду дітей» 

15 хв. 

11. Інформаційне повідомлення «Принципи необхідності і 
доцільності» 

10 хв. 

12. Вправа «Як застосовувати керівні принципи на практиці» 25 хв. 

13. Підбиття підсумків. Рефлексія щодо заняття і тренінгового дня 25 хв. 

 

Хід проведення заняття 

Презентація теми модуля та заняття 

 

 

3 хв. 

Мета: представити тему заняття, мотивувати учасників до її вивчення. 

Ресурси: ММ-презентація «Модуль1. Заняття 1.5» (слайд №3). 

 

Хід проведення:  

Тренер, використовуючи ММ-презентацію, представляє тему і завдання заняття. 

 

Слова тренера 

Для забезпечення якісних змін в системі захисту дітей ми маємо не лише усвідомлювати 
необхідність змін, а й розуміти, якою ж має бути нова система, яка б дійсно дозволяла реалізувати 
права дітей повною мірою. Саме про це ми говоритимемо далі. 
За результатами нашої роботи матимемо: 

- розуміння ефективної системи захисту дітей; 
- знання щодо компонентів системи захисту дітей; 
- чітке уявлення про те, яких змін потребує система захисту дітей в Україні; 
- розуміння, що означає дотримання «найкращих інтересів дитини»; 
- тлумачення Керівних принципів щодо альтернативного догляду дітей; 
- розуміння принципів «необхідності» та «доцільності»; 
- вміння застосовувати принципи «необхідності» та «доцільності»; 
- вміння формувати бачення інших людей щодо ефективної системи захисту дітей.  

 

 

Інформаційне повідомлення «Система захисту дітей та її завдання» 

 

7 хв. 

Мета: сформувати розуміння учасниками поняття системи захисту дітей, 
охарактеризувати основні компоненти ефективної системи. 

Ресурси: ММ-презентація «Модуль1. Заняття 1.5» (слайд №4).   
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Хід проведення:  

Тренер запитує в учасників: 

- Як ви тлумачите поняття «система» (що це)?  

 

 

До уваги тренера 

Система – це сукупність, єдність елементів через певні зв’язки і механізми. Ознаки системи: 

різнорівневість, наявність різних компонентів (інституції, люди, нормативні документи, дії, 

механізми тощо). 

Система зазвичай забезпечує ефективність, довготривалість результату, якість. 

 

 

 
Інформаційне повідомлення 
 
Відповідно до міжнародного досвіду, система захисту дітей повинна: 

- захищати дітей від ризиків та вразливості, допомагаючи їм та їхнім сім'ям у труднощах; 
- запобігати наслідкам зовнішніх несприятливих факторів шляхом попередження обмежень, 

що підвищують вразливість та ймовірність ризиків; 
- сприяти самозабезпеченості і стабільності шляхом підвищення життєвих навичок, 

можливостей та підтримки батьків; 
- трансформувати життєве середовище дітей через підтримку рівності, соціальної 

справедливості та розширення прав і можливостей.  
 
Фахівці, які працюють у цій сфері, часто в своєму лексиконі використовують поняття «система 
захисту дітей». Ніби зрозуміло, що мається на увазі, але, разом з тим, слід відмітити, що в Україні 
в жодному нормативно-правовому документі щодо захисту дітей це поняття не визначене.  
Так, є такі законодавчо визначені поняття: 

- охорона дитинства («система державних і громадських заходів, спрямованих на 
забезпечення повноцінного життя, всебічного виховання і розвитку дитини та захисту її 
прав - Закон України «Про охорону дитинства»); 

- соціальний захист дітей («комплекс заходів і засобів соціально-економічного та правового 
характеру щодо забезпечення прав дітей на життя, розвиток, виховання, освіту, медичне 
обслуговування, надання матеріальної підтримки - Закон України «Про органи і служби у 
справах дітей та спеціальні установи для дітей»). 

 
Отже, визначення містять слова «система», «комплекс заходів», однак не зрозуміло, чим є 
система захисту дітей. 

 

Робота з поняттям «Система захисту дітей» 

 

 

10 хв. 

Мета: дати визначення поняттю «система захисту дітей». 

Ресурси: блокнот для фліпчарту, маркери, ММ-презентація «Модуль1. 
Заняття 1.5» (слайди № 5-6). 
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Хід проведення:  

Тренер пропонує учасникам об’єднатися у три групи і дає завдання: поміркувати і записати 
на аркуші паперу визначення поняття «система захисту дітей». 

 
До уваги тренера 
 
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) визначає систему захисту дітей як сукупність законів, політик, 
правил та послуг, необхідних в усіх соціальних сферах, особливо в соціальному забезпеченні, 
освіті, охороні здоров'я, безпеці та правосудді – для забезпечення запобігання та реагування на 
ризики, пов'язані з захистом дітей.  
 

 

Інформаційне повідомлення «Компоненти система захисту дітей  в Україні» 

 

 

7 хв. 

Мета: сформувати розуміння системи захисту дітей, визначити основні 
компоненти ефективної системи. 

Ресурси: ММ-презентація «Модуль1. Заняття 1.5» (слайди №7-8).   

Хід проведення:  

тренер інформує учасників. 

 

Інформаційне повідомлення 

 

Система захисту дітей в Україні має складатися з таких компонентів: 

- закони, державні стандарти і політики, сумісні з положеннями Конвенції ООН про права 
дитини й інших міжнародних документів та стандартів в сфері захисту дітей; 

- широкий спектр послуг, дружніх до дитини та її сім’ї, які регулюються шляхом акредитації та 
ліцензування їх постачальників, а також дотримання стандартів; 

- адекватний і належний розподіл ресурсів для забезпечення функціонування ефективних 
послуг з підтримки сімей на всіх рівнях, в тому числі на рівні об’єднаної територіальної 
громади, в якій зростає дитина; 

- налагоджена різнорівнева профілактична робота з вразливими сім’ями та дітьми; 

- мережа інституцій, які здійснюють забезпечення прав дітей, надають якісні послуги дітям та 
їх сім’ям; 

- ефективний менеджмент (управління) системи; механізми горизонтальної та вертикальної 
координації дій державних, державних і недержавних органів і організацій, різних секторів 
суспільства; 

- систематичний підхід до збору даних щодо дітей вразливих груп і сімей з дітьми, а також 
щодо послуг і найкращих практик захисту дітей; 

- процедури моніторингу, оцінки, звітування державних органів і організацій перед 
громадськістю щодо дій в найкращих інтересах дитини;  

- незалежний моніторинг якості соціальних послуг; 
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- залучення дітей та сімей до прийняття рішень, проектування та підвищення якості послуг 
(реальні можливості для дітей щодо вираження своїх поглядів і участі у заходах з їх захисту); 

- кваліфіковані щодо захисту дітей спеціалісти, їх професійна підтримка, підвищення 
компетентності;  

- готовність громад за захисту дітей зі своїх громадах/районів, відповідальність за долю 
дитини.      

 

 

Вправа «Модель системи захисту дітей в Україні»  

 

 

25 хв. 

Мета: поглибити знання про ефективну систему захисту дітей. 

Ресурси: блокнот для фліпчарту, маркери, клей, фломастери, олівці, фарби, 
вирізки з журналів тощо, ММ-презентація «Модуль1. Заняття 1.5» (слайд 
№9). 

Хід проведення:  

 

Тренер пропонує учасникам об’єднатись у дві групи, роздає набори для творчості (аркуш 
блокнота для фліпчарту, маркери, олівці, фарби, вирізки з журналів, листівки, клей) і дає 
завдання: створити плакат-інфографіку під назвою «Модель системи захисту дітей в 
Україні»: 

Перша група – модель системи захисту дітей на рівні держави. 

Друга група – модель системи захисту дітей на рівні громади.  

Групи презентують свої напрацювання.  

 

 

До уваги тренера 

Орієнтовні складові моделі: 

- зрозумілі цілі політики, відповідні правові рамки; 
- механізми горизонтальної та вертикальної координації та співпраці між різними рівнями та 

секторами; 
- структури з чіткими ролями та відповідальністю за розробку політики та її впровадження; 
- роль органів державної влади та місцевого самоврядування щодо профілактики та 

надання допомоги дітям та сім’ям; 
- наявність необхідних професіоналів, формування їх компетенцій та постійну професійну 

підтримку; 
- залучення дітей та сімей до прийняття рішень, проектування та підвищення якості послуг; 
- наявність широкого спектру послуг; 
- систематичний підхід до збору, аналізу та моніторингу даних на загальнодержавному та 

місцевому рівнях. 
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Діючій системі захисту дітей в Україні притаманний ряд недоліків, про які, зокрема, йдеться в 
Концепції Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН 
про права дитини» на період до 2021 року: 

- існування системи інституційної догляду, яка шкодить дитині;  
- використання підходу до дитини, як до об’єкта, а не  до  суб’єкта;  
- несформованість ефективної моделі надання соціальних послуг сім’ям з дітьми у 

територіальних громадах; 
- недостатня чисельність фахівців із соціальної роботи, що зумовлює низький рівень 

охоплення сімей соціальними послугами, в тому числі превентивними; 
- високий рівень жорстокого поводження з дітьми; 
- проблеми кадрового забезпечення відповідних структур спеціалістами, здатними надавати 

фахову допомогу дітям, які постраждали від насильства тощо. 

 

 

Вправа «Необхідні зміни в системі захисту дітей в Україні»  

 

 

23 хв. 

Мета: проаналізувати зміни, яких потребує система захисту дітей в Україні. 

Ресурси: блокнот для фліпчарту, маркери, додаток 1.5.1 (Компоненти 
системи захисту дітей), ММ-презентація «Модуль1. Заняття 1.5» (слайд 
№10). 

Хід проведення:  

Учасники продовжують працювати у двох групах, отримавши завдання – ще раз перечитати 
компоненти системи захисту дітей в Україні і визначити: 

- сильні сторони системи; 
- слабкі сторони системи (що саме першочергово потрібно змінити у системі). 

 
Тренер пропонує заповнити таблицю. 
 

Сильні сторони 

 

Слабкі сторони 

Що потрібно змінити насамперед 

  

Обговорення: 

 

- Які труднощі виникли під час виконання завдання?  

- Що вдалося? 

- Що допомогло вам ухвалювати колективні рішення 

 

 

Слова тренера на завершення вправи  

Шановні учасники, нині назріла об’єктивна потреба перегляду пріоритетів державної політики у 
сфері охорони дитинства, впровадження успішних підходів світової практики захисту прав дітей, які 
базуються на забезпеченні прав і найкращих інтересів дитини, спрямовуються на підтримку сім'ї і 
створення умов для виховання та розвитку дітей у сім'ї або середовищі, максимально наближеному 
до сімейного. 

Зміни мають відбутися на рівні: 
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- політики – планування, запровадження і підтримка на рівні держави ефективних принципів,     
  підходів і механізмів забезпечення найкращих інтересів дітей; 
- сімей з дітьми (відповідальне батьківство); 
- фахівців, які працюють з сім’ями та дітьми, громад;  
- відповідних організацій, органів і служб. 
 
Водночас, пріоритетність змін вбачається в: 

- різноманітності і доцільності соціальних послуг сім’ям з дітьми; 
- висококваліфікованих працівниках, їх достатній кількості; 
- механізмах взаємодії зацікавлених сторін. 

 

 

Перерва 

 

Презентація моделі «Фундаментальні принципи функціонування системи захисту 

дітей» 

 

5 хв. 

Мета: ознайомити учасників з фундаментальними принципами створення 
системи захисту дітей. 

Ресурси: ММ-презентація «Модуль1. Заняття 1.5» (слайд №11). 

Хід проведення:  

Тренер презентує і розкриває фундаментальні принципів Конвенції ООН про права дитини. 

 

Вправа «Найкращі інтереси дитини» 

 

 
10 хв. 
 

Мета: актуалізувати знання учасників щодо найкращих інтересів дитини. 
 
Ресурси: блокнот для фліпчарту, маркери, ММ-презентація «Модуль1. 
Заняття 1.5» (слайди №12-14). 

 
 
Хід проведення:  
 

Етап 1 

Тренер пропонує учасникам мозковим штурмом визначити, як вони розуміють поняття 
«найкращі інтереси дитини». 

 
До уваги тренера 
 
Орієнтовне тлумачення учасниками поняття: потреби, те, що гарантує розвиток, безпека і 
благополуччя тощо 
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Тренер підсумовує, що найкращі інтереси – це індивідуальні потреби дитини відповідно до 
її віку, статі, стану здоров’я, особливостей розвитку, життєвого досвіду, родинної, 
культурної й етнічної приналежності, що забезпечують її гармонійний розвиток. 

 

Етап 2 

Тренер, використовуючи ММ-презентацію, розкриває основні аспекти принципу 
дотримання найкращих інтересів дитини.  

 

Інформаційне повідомлення 

Першим міжнародним договором, де було зазначено принцип найкращих інтересів дитини, стала 
Конвенція ООН про права дитини (це статті 9, 18, 20, 21, 37 та 40). Загалом, у зазначеному 
документі поняття «найкращі інтереси дитини» згадується не менше 9 раз. 

 У всіх діях та рішеннях стосовно дитини, незалежно від того, здійснюються вони державними чи 
приватними установами, судами, адміністративними чи законодавчими органами, першочергова 
увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини. 

 Забезпечення найкращих інтересів дитини – дії та рішення, спрямовані на задоволення 
індивідуальних потреб дитини, відповідно до її віку, статі, стану здоров’я, особливостей розвитку 
життєвого досвіду, родинної, культурної й етнічної приналежності та враховують думку дитини, 
якщо вона досягла такого віку й рівня розвитку, що може її висловити (Закон України «Про охорону 
дитинства»).  

Найчастіше розглядаються два основних положення забезпечення найкращих інтересів дитини: 

1. Збереження цілісності сім’ї та утримання від вилучення дитини. 
2. Якщо дитина все ж вилучена – забезпечення подальшого догляду/опіки, що сприятиме її 

гармонійному розвитку [3, с. 40]. 
 

 

 

Обговорення: 

 - В яких міжнародних документах йдеться про принцип найкращих 
інтересів дитини? 

- Наведіть, будь ласка, конкретний приклад забезпечення найкращих 
інтересів дитини (з вашого досвіду/практики). 

- Чи маєте якість запитання, коментарі, доповнення? 

 

 

Інформаційне повідомлення «Керівні принципи щодо альтернативного догляду 

дітей»  

 

 

15 хв. 

Мета: ознайомити учасників з документом «Керівні принципи щодо 

альтернативного догляду дітей». 

Ресурси: ММ-презентація «Модуль1. Заняття 1.5» (слайди №15-16). 
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Хід проведення:  

Тренер, використовуючи ММ-презентацію, інформує учасників про Керівні принципи щодо 
альтернативного догляду дітей.  

 

Тези інформаційного повідомлення 

Для того, щоб краще розуміти сутність принципу «найкращих інтересів дитини», відповідно до 
завдань нашого тренінгу, ми сьогодні познайомимося з Керівними принципами щодо 
альтернативного догляду дітей, які містяться в Резолюції Генеральної асамблеї ООН (2010 р.).  

Відповідно до п. 7 Керівних принципів щодо альтернативного догляду дітей, визначення найкращих 
інтересів дитини повинно бути спрямоване на вироблення комплексу дій в інтересах дітей, 
позбавлених батьківського піклування, чи тих, кому загрожує його втрата, що найкраще 
відповідатиме забезпеченню їхніх потреб і прав, враховуючи всебічне та персональне сприяння 
реалізації їхніх прав у своїй сім’ї, соціальному та культурному оточенні, та їхній статус як суб’єкта 
права та момент його визначення і в довгостроковій перспективі. Процес такого визначення повинен 
спиратися, зокрема, на право дитини бути вислуханою та враховувати її думку відповідно до віку та 
зрілості дитини. 

У контексті теми тренінгу, впровадження принципу найкращих інтересів дитини – це дії та рішення, 
що визначаються і приймаються в інтересах дитини, позбавленої батьківського піклування, чи 
дитини, якій загрожує втрата піклування з боку батьків з різних причин, у тому числі через стан 
здоров’я дитини, особливості розвитку чи особливі освітні потреби; спрямовані на задоволення 
індивідуальних потреб дитини, відповідно до її віку, статі, стану здоров’я, особливостей розвитку, 
життєвого досвіду, родинної, культурної й етнічної приналежності та враховують думку дитини, якщо 
вона досягла такого віку й рівня розвитку, що може її висловити.  

 

Мета 

1. Керівні принципи мають на меті удосконалення впровадження Конвенції ООН про права 
дитини і відповідних положень інших міжнародних документів, що стосуються захисту та 
благополуччя дітей, позбавлених батьківського піклування, чи тих, кому загрожує його 
втрата. 

2. Керівні принципи містять бажані орієнтири для політики та практики. Вони призначені для 
широкого розповсюдження серед усіх, хто безпосередньо чи опосередковано займається 
питаннями альтернативного догляду, і, зокрема, прагнуть: 

a) підтримати зусилля, спрямовані на утримання або повернення дітей під опіку своїх 
сімей, або, якщо це неможливо – на пошук інших належних і довгочасних рішень щодо 
догляду за дітьми; 

b) вживати заходів для того, щоб у період пошуку таких довгочасних рішень  виявлялися і 
забезпечувалися найбільш придатні форми альтернативного догляду за дитиною в 
умовах, що сприятимуть її повному та гармонійному розвитку; 

с) надавати допомогу та підтримку урядам стосовно більш якісного виконання ними своїх 
обов’язків та зобов’язань у цій галузі,  

d) спрямовувати політику, рішення та діяльність усіх зацікавлених сторін, що опікуються 
питаннями соціального захисту та добробуту дітей. 

 

Сфера дії керівних принципів 

Керівні принципи призначаються для належного використання в умовах альтернативного 
формального догляду за усіма особами у віці до 18 років. 
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Обговорення: 

 - Що з почутого хотіли б прокоментувати?  

 

 

Вправа «Основі положення Керівних принципів щодо альтернативного догляду 

дітей»  

 

 

15 хв. 

Мета: продовжити поглиблене ознайомлення з основними положеннями 
Керівних принципів щодо альтернативного догляду дітей. 

Ресурси: Додаток 1.5.2 (положення документу «Керівні принципи щодо 
альтернативного догляду дітей»). 

 

Хід проведення:  

 

Тренер об’єднує учасників у трійки, роздає «Керівні принципи щодо альтернативного 
догляду дітей» і дає завдання: прочитати документ, виокремити ключові тези, щоб  
прокоментувати їх, ілюструючи прикладами з практики. 

 

 

Тези інформаційного повідомлення 

Зусилля, в першу чергу, повинні спрямовуватися на те, щоб дитина мала можливість залишатися 
чи повернутися під опіку своїх батьків.  

Держава несе відповідальність за захист прав дитини та забезпечення відповідного 
альтернативного догляду, якщо власна сім’я нездатна піклуватися про дитину.  

Вилучення дитини з сім’ї повинно розглядатися як крайній засіб, бути, наскільки це можливо, 
тимчасовим - мати мінімальну тривалість. 

Альтернативний догляд за дітьми молодшого віку, особливо у віці до 3 років, повинен надаватися 
у сімейному середовищі.  

Державам слід реалізовувати ефективні заходи для попередження залишення дітей, відмови від 
дитини та роз’єднання дитини з її сім’єю.  
 
Рішення, що стосуються вилучення дитини чи реінтеграції, повинні ґрунтуватися на оцінці й 
прийматися фахівцями з відповідною кваліфікацією.  
 
Для того, щоб підготувати та підтримати дитину та її сім’ю у зв’язку з можливим поверненням 
дитини в родину, ситуація повинна бути належним чином оцінена призначеною особою чи групою 
осіб з тим, щоб вирішити, чи можлива реінтеграція дитини у сім’ю, чи відповідає це її найкращим 
інтересам, які кроки потрібно здійснити і під чиїм наглядом. 
 
Для того, щоб задовольнити специфічні психоемоційні, соціальні та інші потреби кожної дитини, 
яка залишилася без батьківського піклування, державам необхідно вжити усіх можливих заходів 
для забезпечення законодавчих, політичних і фінансових умов для надання адекватних варіантів 
альтернативного догляду, віддаючи перевагу догляду на основі родини та громади. 
 
Ухвалення рішень щодо альтернативного догляду в найкращих інтересах дитини повинно 
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ґрунтуватися на ретельній оцінці, плануванні та аналізі з використанням усталених структур та 
механізмів; вони повинні виконуватися в індивідуальному порядку спеціалістами з відповідною 
кваліфікацією. 
 
Особливу увагу слід приділити якості альтернативного догляду, що надається як у закладах 
інтернатного типу, так і на базі сім’ї. Зокрема, йдеться про професійну кваліфікацію, відбір, 
підготовку і контроль за особами, які здійснюють догляд. Їхні обов’язки та функції повинні бути 
чітко визначені і роз’яснені з огляду на ролі і функції батьків чи осіб, що їх замінюють. 

Коли дитина опиняється в умовах альтернативного догляду, необхідно усіма засобами 
заохочувати і сприяти її контактам з членами сім’ї та з іншими близькими для неї людьми.  

Діти, які перебувають під доглядом, повинні мати доступ до відомого їм ефективного і 
справедливого механізму, за допомогою якого вони зможуть подавати скарги чи інформувати 
про свої проблеми, пов’язані зі ставленням до них чи умовами перебування. 

Закони, політика та нормативні положення повинні забороняти підбір та підбурювання дітей до 
їх влаштування у заклади інтернатного типу з боку організацій, закладів та окремих осіб. 

 Необхідно стимулювати створення державами незалежного національного механізму  
моніторингу. Функції моніторингового механізму повинні включати наступне: 

a) консультування в умовах конфіденційності з дітьми, які перебувають під будь-якими 
формами альтернативного догляду, відвідування місць їх проживання та розслідування 
будь-яких випадків можливого порушення прав цих дітей за фактом отримання скарги чи за 
власною ініціативою; 

b) вироблення рекомендацій стосовно політики відповідних органів влади з метою покращення 
поводження з дітьми; 

c) внесення пропозицій і зауважень, що стосуються проектів законодавчих актів. 

      

 

Інформаційне повідомлення «Принципи «необхідності» і «доцільності»»  

 

 

10 хв. 

Мета: сформувати розуміння важливості застосування принципів 
«необхідності» та «доцільності». 

Ресурси: ММ-презентація «Модуль1. Заняття 1.5» (слайди №17-20). 

Хід проведення:  

Тренер, використовуючи ММ-презентацію, розкриває сутність «необхідності» та 
«доцільності» як ключових  принципів щодо альтернативного догляду дітей.  

 

Тези інформаційного повідомлення 

Керівні принципи були створені для того, щоб забезпечити дотримання двох основних принципів 
при організації альтернативного догляду:  

• влаштування дитини на виховання повинно бути обумовлене реальною необхідністю 
(принцип необхідності); 

• якщо така необхідність є, то для дитини повинні бути забезпечені адекватні умови (принцип 
доцільності). 

В основі принципу необхідності лежить прагнення всіляко підтримувати дітей у тому, щоб вони 
залишилися і отримували піклування в своїх родинах. Вилучення дитини з власної сім’ї має бути 
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останнім засобом, і перед прийняттям рішення такого роду необхідно здійснити ретельну оцінку із 
залученням усіх зацікавлених осіб. 

Реалізація принципу необхідності передбачає діяльність з попередження ситуації і обставин, які 
можуть спричинити передачу дитини в систему альтернативного догляду. Для його реалізації 
необхідно мати: 

- надійну систему гейткіпінгу (попередження влаштування дітей в заклади, з наданням 
повноважень для прийняття відповідних рішень); 

- створення ефективних форм консультативної та практичної допомоги, за якою можуть 
звернутися батьки, якщо опиняться в складних життєвих обставинах; 

- заборону на «рекрутинг» дітей до інтернатних закладів (набір через заохочення батьків); 
- відмова від фінансування форм влаштування, які сприяють переміщенню дітей в умови 

альтернативного догляду при відсутності істотних підстав або безпідставному утриманню 
вихованців; 

- регулярну оцінку наявних підстав для продовження перебування дитини у визначеній для 
неї формі влаштування, а також підтвердження відповідності та оптимальності обраної 
форми на різних етапах перебування дитини. 

Тобто ми маємо створити таку систему захисту дітей, яка б дозволила надати ефективну підтримку 
сім’ї, щоб попередити роз’єднання дитини з сім’єю, а також забезпечити жорсткий контроль за 
влаштуванням та перебуванням дітей в альтернативних формах влаштування, з постійним 
контролем доцільності влаштування та перебування дитини у будь-якій формі.  

Що стосується принципу доцільності, то Керівні принципи визначають цілу низку варіантів 
альтернативного догляду дітей, щоб забезпечити його відповідно до індивідуальних потреб кожної 
дитини. Обраний догляд має бути виправданим, доцільним, тобто чітко відповідати потребам 
дитини. Окрім цього, таку доцільність потрібно регулярно підтверджувати (моніторити), аналізуючи 
необхідність продовження альтернативного догляду та можливість повернення дитини до своєї 
сім’ї. 

У випадку визнання альтернативного догляду необхідним, метою Керівних принципів є 
забезпечення відповідності умов догляду за дитиною: 

- вибір найкращого варіанту влаштування дитини відповідно до її потреб і якнайближче до 
місця її звичного проживання; 

- сприяння у спілкуванні дитини та її батьків або інших родичів, якщо це не суперечить її 
інтересам, а також створення для цього відповідних умов; 

- аналіз бажаності спільного влаштування братів і сестер в альтернативну форму як ключова 
вимога доцільності; 

- участь дитини і родини у плануванні, перегляді та інших процесах ухвалення рішень; 
- захист дітей від насильства та експлуатації; 
- закріплення вимог про обов’язкову реєстрацію та ліцензування всіх організацій, які 

виховують та доглядають дітей, на основні жорстких критеріїв; 
- забезпечення наявності компетентного персоналу (оцінка, рівень кваліфікації, мотивація 

вихователів); 

- створення об’єктивного механізму моніторингу, який передбачає як планові, так і 
позапланові візити. 

Принципи «необхідності» і «доцільності»/основні положення Керівних принципів визначають певний 
алгоритм дій в найкращих інтересах дитини: 

- кваліфікований фахівець провів оцінку потреб та ресурсів дитини і сім’ї; 
- спільно з сім’єю, базуючись на оцінці, фахівець розробив план підтримки сім’ї;  
- сім’я отримала послуги, які допомагають їй подолати складні життєві обставини; 
- рішення щодо долі дитини приймається з урахуванням думки дитини;  
- орган, який ухвалює рішення щодо долі дитини, керується оцінкою ситуації в сім’ї, аналізує 

потенціал батьків та адекватність підтримки, яку отримувала сім’я відповідно до своїх 
потреб; 

- влаштування дитини у альтернативні форми відбувається відповідно до оцінки потреб 
дитини; 

- наявний вибір форм влаштування і проведено аналіз доцільності саме такого переміщення 
дитини; 

- постійно проводиться перегляд доцільності форми влаштування дитини.  
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До уваги тренера 

Матеріал заняття є цікавим і корисним за змістом, але задовгі інформаційні повідомлення 
можуть втомити і послабити увагу учасників. Тому необхідно запитаннями заохочувати їх 
висловлюватися, коментувати почуте, наводячи приклади зі своєї практики.  

 

 

Вправа «Як застосовувати Керівні принципи на практиці»  

 

 

25 хв. 

Мета: сформувати уміння учасників застосовувати керівні принципи при 
розгляді конкретних випадків (кейсів). 

Ресурси: ММ-презентація «Модуль1. Заняття 1.5» (слайд №21), блокнот 
для фліпчарту, маркери, додаток 1.5.3 (кейси). 

Хід проведення:  

Тренер пропонує учасникам об’єднатись у три групи. Вони отримують опис випадку, де 
необхідно застосувати керівні принципи - відповідно до них спланувати роботу з випадком.  

 

Обговорення: 

 

-  Як ви оцінюєте результати своєї роботи – чи вдалося застосувати принципи у 
ході планування роботи з випадком? Який саме принцип застосували? 

- Як принципи «необхідності» та «доцільності» впливають на прийняття   
рішення щодо догляду за дитиною? 

- Як ви гадаєте, наскільки особи, відповідальні за прийняття рішень з 
влаштування дітей, дотримуються цих принципів (проілюструйте прикладами)? 

 

Підбиття підсумків. Рефлексія заняття і тренінгового дня 

 

 

25 хв. 

Мета: підвести підсумки навчального дня. 

Ресурси: ММ-презентація «Модуль1. Заняття 1.5» (слайд №22). 

Хід проведення:  

1 етап 

Узагальнення тренера: 

Шановні колеги, оновлення чи перезапуск системи захисту дітей в Україні, іноді радикальні, 
але вкрай необхідні комплексні зміни (включаючи діяльність фахівців, інституцій, меценатів, 
пересічних громадян задля благополуччя дітей) пов’язані з деінституціалізацією. Адже 
вона передбачає дійсно комплексну трансформацію, актуалізує питання ефективного 
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функціонування усіх компонентів системи захисту дітей - про це йтиметься на наступному 
занятті. 

 

Підсумкова вікторина 

1. Що таке «інституційний догляд та виховання дітей»? 
2. Чому він вважається шкідливим для розвитку дитини? 
3. Як саме впливає на розвиток дитини досвід інституційного догляду? 
4. Які суспільні наслідки інституціалізації виховання дітей можете назвати? 
5. Що таке «система захисту дітей»? 
6. Які назвете компоненти ефективної системи захисту дітей? 
7. Які зміни необхідно запровадити  в діючій системі захисту дітей в Україні, щоб вона 
стала ефективною? 

 

2 Етап 
Обговорення для отримання зворотного зв'язку: 
 

 

- Що найбільше запам’яталося?  
- Що з почутого і як спробуєте використати найближчим часом? 
- З якими емоціями завершуєте день? 
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ДОДАТКИ ДО ЗАНЯТТЯ 1.5. 

Додаток  1.5.1 

Компоненти системи захисту дітей 

 
- закони, державні стандарти і політики, сумісні з положеннями Конвенції ООН про права 

дитини й інших міжнародних документів, стандартів в сфері захисту дітей; 
 

- широкий спектр послуг, доброзичливих/дружніх до дитини та її сім’ї, які регулюються 
шляхом акредитації та ліцензування їх постачальників, а також дотримання стандартів; 

 
- адекватний і належний розподіл ресурсів для забезпечення функціонування ефективних 

послуг з підтримки сімей на всіх рівнях, в тому числі на рівні об’єднаної територіальної 
громади, в якій зростає дитина; 

 

- налагоджена різнорівнева профілактична робота з вразливими сім’ями та дітьми; 
 

- мережа інституцій, які здійснюють забезпечення прав дітей, надають якісні послуги дітям 
та їх сім’ям; 

 

- ефективний менеджмент (управління) системи; механізми горизонтальної та 
вертикальної координації дій державних і недержавних органів і організацій, різних 
секторів суспільства; 

 

- систематичний підхід до збору даних щодо дітей вразливих груп і сімей з дітьми, а також 
щодо послуг і найкращих практик захисту дітей; 

 

- процедури моніторингу, оцінки, звітування державних органів і організацій перед 
громадськістю щодо дій в найкращих інтересах дитини;  

 
- незалежний моніторинг якості соціальних послуг; 
 

- залучення дітей та сімей до прийняття рішень, проектування та підвищення якості послуг 
(реальні можливості для дітей щодо вираження своїх поглядів і участі у заходах, які 
стосуються їх захисту); 

 

- кваліфіковані щодо захисту дітей спеціалісти, їх професійна підтримка, підвищення 
компетентності;  

 

- готовність громад до захисту дітей зі своїх громад/районів, відповідальність за долю 
дитини.      
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Додаток  1.5.2 

Структура та зміст 
Керівних принципів щодо альтернативного догляду дітей 

І. Мета 

3. Ці Керівні принципи мають на меті удосконалення впровадження Конвенції про права 
дитини2 і відповідних положень інших міжнародних документів, що стосуються 
захисту та благополуччя дітей, позбавлених батьківського піклування, чи тих, кому 
загрожує його втрата. 

4. Зважаючи на ці міжнародні документи та враховуючи знання і досвід у цій сфері, що 
дедалі зростає, Керівні принципи містять бажані орієнтири для політики та 
практики. Вони призначені для широкого розповсюдження серед усіх, хто 
безпосередньо чи опосередковано займаються питаннями альтернативного догляду 
і, зокрема, прагнуть: 

a) підтримати зусилля, спрямовані на утримання або повернення дітей під 
опіку своїх сімей, або, якщо це неможливо – на пошук інших належних і 
довгочасних рішень щодо догляду за дітьми, включаючи усиновлення або 
кафалу згідно з ісламським правом; 

b) вживати заходів для того, щоб у період пошуку таких довгочасних рішень, 
або у випадках, коли такі рішення неможливі чи не відповідають найкращим 
інтересам дитини, виявлялися і забезпечувалися найбільш придатні форми 
альтернативного догляду за дитиною в умовах, що сприятимуть її повному та 
гармонійному розвитку; 

с) надавати допомогу та підтримку урядам стосовно більш якісного виконання 
ними своїх обов’язків та зобов’язань у цій галузі, враховуючи економічні, 
соціальні та культурні умови, що існують у кожній державі; 

d) спрямовувати політику, рішення та діяльність усіх зацікавлених сторін, що 
опікуються питаннями соціального захисту та добробуту дітей як у 
державному, так і в приватному секторі, включаючи громадянське суспільство. 

 

ІІ. Загальні принципи та перспективи 

    А. Дитина і сім’я 

3. Оскільки сім’я є основоположним елементом суспільства і природним середовищем, 
що забезпечує зростання, благополуччя та захист дітей, зусилля повинні в першу 
чергу бути спрямовані на те, щоб дитина мала можливість залишатися чи 
повернутися під опіку своїх батьків, або, у відповідних випадках – інших близьких 
родичів. Держава повинна вживати заходів для того, щоб сім’ї мали доступ до 
відповідних форм підтримки при здійсненні ними опіки над дітьми. 

5. У випадках, коли власна сім’я дитини неспроможна, навіть за умов належної 
підтримки, забезпечувати адекватний догляд за дитиною, залишає дитину або 
відмовляється від неї, держава несе відповідальність за захист прав дитини та 
забезпечення відповідного альтернативного догляду спільно з компетентними 
місцевими органами і належним чином уповноваженими організаціями громадянського 
суспільства або через них.  

В. Альтернативний догляд 

14. Вилучення дитини з сім’ї повинно розглядатися як крайній засіб і бути, наскільки 
це можливо, тимчасовим - мати мінімальну тривалість. Рішення щодо вилучення 
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повинні регулярно переглядатися, і повернення дитини під батьківське піклування 
після того, як будуть ліквідовані чи зникнуть первинні причини вилучення, має 
відповідати найкращим інтересам дитини згідно з оцінкою, передбаченою у пункті 49. 

22. Згідно з поширеною серед експертів думкою, альтернативний догляд за дітьми 
молодшого віку, особливо у віці до 3 років, повинен надаватися у сімейному середовищі.  

Заходи для сприяння застосуванню 

ІІІ. Сфера дії керівних принципів 

27. Ці Керівні принципи призначаються для належного використання в умовах 
альтернативного формального догляду за усіма особами у віці до 18 років, якщо закон 
не встановлює більш ранній вік досягнення повноліття. Коли це конкретно вказано, ці 
Керівні принципи також застосовуються до ситуацій неформального догляду, 
належним чином враховуючи важливу роль, що відіграють родичі та громада, і 
зобов’язання держав стосовно усіх дітей, позбавлених батьківського піклування чи 
опіки з боку своїх опікунів (піклувальників) за законом чи звичаями, як це передбачено у 
Конвенції про права дитини. 

IV. Попередження потреби в альтернативному догляді 

     А. Пропагування батьківського піклування 

34. Державам слід реалізовувати ефективні заходи для попередження залишення 
дітей, відмови від дитини та роз’єднання дитини з її сім’єю. Соціальна політика та 
програми повинні, між іншим, сприяти формуванню у сімей навичок, наданню їм 
можливостей та засобів з тим, щоб вони могли адекватно забезпечувати захист, 
догляд та розвиток своїх дітей. У зв’язку з цим необхідно об’єднати 
взаємодоповнюючі можливості держави і громадянського суспільства, у тому числі – 
неурядових організацій, релігійних лідерів та ЗМІ. Такі заходи соціального захисту 
повинні включати в себе наступне: 

a) послуги щодо зміцнення сім’ї, наприклад, навчальні курси та заняття з 
питань батьківства, заохочення позитивних взаємостосунків між 
батьками та дітьми, розвиток навичок з розв’язання конфліктів, 
можливості для працевлаштування та отримання доходу і, за необхідності, 
– соціальну допомогу; 

b) допоміжні соціальні послуги, наприклад, денний догляд, послуги з 
посередництва та примирення, лікування алкогольної та наркотичної 
залежності, фінансову допомогу та послуги для батьків і дітей з 
інвалідністю. Такі послуги, бажано комплексного та ненастирливого 
характеру, мають бути безпосередньо доступні на рівні громади і 
забезпечувати активну участь сімей у якості партнерів, об’єднуючи їх 
ресурси з можливостями громади та осіб, які піклуються про дитину; 

c) молодіжну політику, спрямовану на розширення можливостей молодих 
людей позитивно вирішувати проблеми повсякденного життя, включаючи 
рішення щодо залишення батьківського дому, а також на підготовку 
майбутніх батьків, здатних приймати поінформовані рішення стосовно 
власного статевого і репродуктивного здоров’я та виконувати відповідні 
обов’язки. 

35. Для підтримки сім’ї необхідно застосовувати різноманітні додаткові засоби і 
методи, що можуть змінюватися у процесі надання допомоги: відвідування на дому, 
групові зустрічі з іншими сім’ями, зустрічі для обговорення конкретних випадків, а 
також забезпечення виконання зобов’язань конкретною сім’єю. Ці методи повинні 
бути спрямовані як на зміцнення внутрішніх сімейних стосунків, так і на 
пропагування інтеграції конкретної сім’ї у громаду. 
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    Попередження роз’єднання з сім’єю  

40. Рішення, що стосуються вилучення дитини чи реінтеграції, повинні ґрунтуватися 
на оцінці і прийматися фахівцями з відповідною кваліфікацією та підготовкою, від імені 
чи за дорученням компетентного органу, після всебічних консультацій з усіма 
зацікавленими сторонами та з урахуванням необхідності планування майбутнього 
для дитини. 

  В. Сприяння реінтеграції у сім’ю  

49. Для того, щоб підготувати та підтримати дитину та її сім’ю у зв’язку з можливим 
поверненням дитини в родину, ситуація дитини повинна бути належним чином 
оцінена відповідно призначеною особою чи групою, що має доступ до 
мультидисциплінарного консультування за участі різних зацікавлених сторін 
(дитина, сім’я, особа, яка здійснює альтернативний догляд), щоб вирішити, чи 
можлива реінтеграція дитини у сім’ю, чи відповідає це найкращим інтересам дитини, 
які кроки потрібно здійснити у зв’язку з цим і під чиїм спостереженням. 

V. Засади надання догляду 

53. Для того, щоб задовольнити специфічні психоемоційні, соціальні та інші потреби 
кожної дитини, яка залишилася без батьківського піклування, державам необхідно 
вжити усіх можливих заходів для забезпечення законодавчих, політичних і фінансових 
умов для надання адекватних варіантів альтернативного догляду, віддаючи перевагу 
догляду на основі родини та громади. 

55. Держави повинні вжити заходів для того, щоб усі структури та окремі особи, 
залучені до здійснення альтернативного догляду за дітьми, отримували необхідні 
дозволи компетентних органів на здійснення такої діяльності і були об’єктом 
регулярного моніторингу та перевірок з боку останніх відповідно до цих Керівних 
принципів. У зв’язку з цим відповідні компетентні органи повинні розробити адекватні 
критерії для оцінювання професійної та етичної придатності осіб, які забезпечують 
догляд, а також для їхньої акредитації, моніторингу та нагляду за ними. 

VІ. Визначення найбільш відповідної форми догляду 

57. Ухвалення рішень щодо альтернативного догляду в найкращих інтересах дитини 
повинно здійснюватися у судовому, адміністративному чи іншому адекватному і 
визнаному порядку, із забезпеченням правових гарантій, включаючи, де це доцільно, 
юридичне представництво від імені дітей при будь-яких юридичних провадженнях. 
Рішення повинні ґрунтуватися на ретельній оцінці, плануванні та аналізі з 
використанням усталених структур та механізмів; вони повинні виконуватися в 
індивідуальному порядку спеціалістами з адекватною кваліфікацією, які, якщо це 
можливо, мають входити до складу мультидисциплінарної групи. На усіх етапах 
прийняття рішення повинні проводитися ґрунтовні консультації з дитиною, 
відповідно до її здібностей, що розвиваються, а також з її батьками чи особами, що їх 
замінюють. У зв’язку з цим усі зацікавлені особи мають отримувати необхідну 
інформацію, на основі якої вони зможуть сформулювати свою позицію. Держави 
мають докладати усіляких зусиль для забезпечення адекватних ресурсів та каналів 
для підготовки і визнання спеціалістів, відповідальних за визначення найкращих форм 
догляду, задля сприяння відповідності положенням цих Керівних принципів. 

VІІ. Забезпечення альтернативного догляду 

      А. Політика 

71. Особливу увагу слід приділити якості альтернативного догляду, що надається як 
у закладах інтернатного типу, так і на базі сім’ї. Зокрема, йдеться про професійну 
кваліфікацію, відбір, підготовку і контроль за особами, які надають догляд. Їхні 
обв’язки та функції повинні бути чітко визначені і роз’яснені з огляду на ролі і функції 
батьків чи осіб, що їх замінюють. 
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          1. Неформальний догляд 

          2. Загальні умови, що застосовуються до усіх форм альтернативного догляду  

81. Коли дитина опиняється в умовах альтернативного догляду, необхідно усіма 
засобами заохочувати і сприяти її контактам з членами сім’ї та з іншими близькими 
для неї людьми – друзями, сусідами і колишніми вихователями – відповідно до вимог 
захисту та дотримання найкращих інтересів дитини. За умов відсутності контактів 
з сім’єю дитина повинна мати доступ до інформації про ситуацію з членами її сім’ї. 

87. В усіх формах догляду повинні задовольнятися особливі потреби дітей з точки 
зору безпеки, охорони здоров’я, харчування, розвитку та інші потреби немовлят та 
дітей молодшого віку, у тому числі тих, хто має особливі потреби, включаючи 
формування поведінкової прив’язаності до людини, яка здійснює догляд. 

99. Діти, які перебувають під доглядом, повинні мати доступ до відомого їм 
ефективного і справедливого механізму, за допомогою якого вони зможуть подавати 
скарги чи інформувати про свої проблеми, пов’язані зі ставленням до них чи умовами 
їх перебування. Такі механізми повинні включати в себе наступне: первинні 
консультації, зворотний зв'язок, впровадження та подальші консультації. До цього 
процесу мають бути долучені молоді люди з попереднім досвідом перебування під 
доглядом, їхні висновки повинні розглядатися з належною увагою. Цей процес має 
відбуватися під керівництвом компетентних фахівців, які мають спеціальну 
підготовку для роботи з дітьми та молоддю. 

     В. Юридична відповідальність за дитину 

104. Роль та конкретні обов’язки призначеної особи чи органу мають включати в себе 
наступне: 

a) забезпечення захисту прав дитини, зокрема забезпечення дитини належним 
доглядом, гідними умовами проживання, надання медичного обслуговування і 
можливостей для розвитку, надання психосоціальної, освітньої та мовної 
підтримки; 

b) забезпечення того, щоб дитина мала доступ у разі необхідності до 
юридичного та інших видів представництва, проведення консультацій з 
дитиною з тим, щоб переконатися, що її думка була врахована органами, що 
приймають рішення, а також консультування та інформування дитини про її 
права; 

c) сприяння ухваленню сталого рішення відповідно до найкращих інтересів 
дитини; 

d) забезпечення зв’язку між дитиною та різноманітними організаціями, які 
можуть надавати їйі відповідні послуги; 

e) допомога у розшуку сім’ї дитини; 

f) контроль за тим, щоб процес репатріації чи возз’єднання дитини з сім’єю 
здійснювався відповідно до її найкращих інтересів; 

g) коли це доречно, надання дитині допомоги з питань підтримки зв’язку з її 
сім’єю. 

         1. Організації та заклади, відповідальні за формальний догляд 

         2. Виховання у прийомних сім’ях  

     С. Догляд у закладах інтернатного типу 

127.  Закони, політика та нормативні положення повинні забороняти підбір та 
підбурювання дітей до їх влаштування у заклади інтернатного типу з боку 
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організацій, закладів та окремих осіб. 

     D. Перевірка та моніторинг 

130. Необхідно стимулювати створення державами незалежного національного 
механізму моніторингу з належним урахуванням принципів, що стосуються статусу 
національних установ, які опікуються просуванням та захистом прав людини 
(«Паризькі принципи»)9. Такий механізм моніторингу повинен бути легкодоступним 
для дітей, батьків та осіб, які несуть відповідальність за дітей, позбавлених 
батьківського піклування. Функції моніторингового механізму повинні включати в себе 
наступне: 

d) консультування в умовах конфіденційності з дітьми, які перебувають під 
будь-якими формами альтернативного догляду, відвідування місць їх 
проживання та розслідування будь-яких випадків можливого порушення прав цих 
дітей за фактом отримання скарги чи за власною ініціативою; 

e) вироблення рекомендацій стосовно політики відповідних органів влади з 
метою покращення поводження з дітьми, позбавленими батьківського 
піклування, та забезпечення відповідності такого ставлення висновкам 
досліджень з питань захисту, здоров’я, розвитку дітей та догляду за ними; 

f) внесення пропозицій і зауважень, що стосуються проектів законодавчих актів; 

g) незалежний внесок у процес подання звітів відповідно до вимог Конвенції ООН 
про права дитини2, у тому числі – періодичних доповідей держав-учасниць до 
Комітету з прав дитини у частині, що стосується виконання цих Керівних 
принципів. 

     Е. Підтримка після припинення здійснення догляду 

133. Необхідно докласти особливих зусиль, щоб для кожної дитини, якщо це можливо, 
був призначений спеціальний співробітник, який би допомагав їй у переході до 
самостійного життя після завершення надання догляду. 
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Додаток  1.5.3 

Випадок 1 

Одинока мама виховує дитину з інвалідністю, яка має проблеми з опорно-руховим 
апаратом. Жінка не може піти на роботу, оскільки постійно має турбуватися про свою 
дитину. Сім’я живе дуже бідно, грошей постійно не вистачає на найнеобхідніше. Раніше 
жінка підробляла «на дому», беручи роботу з набору текстів, але нещодавно комп’ютер 
зламався, і єдиний заробіток сім’ї був втрачений. Дитина має в цьому році йти до першого 
класу. В школі відсутні пандуси та пристосовані туалети. Директор школи вже порадив жінці 
віддати дитину до школи-інтернату для дітей з вадами здоров’я, де вона зможе і лікуватися, 
і навчатися. Але така школа знаходиться більше ніж за 100 кілометрів від дому. Жінка довго 
думала, але вирішила, що це єдиний доступний для неї варіант.  

 

Випадок 2 

Дитина двох років проживає з мамою та її співмешканцем. Обоє дорослих зловживають 
алкоголем та ніде не працюють, живуть лише за кошти, які жінка отримує на дитину. 
Сусіди свідчать, що дитина часто буває голодна. Одягнена не по сезону, нерідко подовгу 
знаходиться вдома сама. Окрім цього, дівчинка часто сильно плаче, в ці моменти з будинку 
чутно лайку та гучні звуки, схожі на ляпаси і биття ременем. У дитини є синці на спині, ногах 
та руках продовгуватої форми. Коли до неї простягаєш руку або робиш різкий рух, вони 
здригається та починає плакати. Медичний огляд дитини засвідчив її фізичне виснаження 
та запущену хворобу вух, яка не лікувалася. Вона має ризик часткової чи повної втрати 
слуху. 

 

Випадок 3 

Поліція за заявою працівників вокзалу затримала жінку з дитиною чотирьох років, яка вже 
декілька днів жила на вокзалі. Дитина виглядала доглянутою і не голодною, але мати з нею 
справді жили на вокзалі. Як з’ясували працівники поліції: жінка з дитиною втекла з дому від 
чоловіка, який постійно її бив, останнього разу він спробував вдарити дитину, після чого 
вона залишила дім, взявши з собою незначну суму грошей (витрачає на харчування себе 
та дитини, але для найму житла їх не вистачає). Жінка шукає роботу, але з дитиною, яку 
ніде залишити, її ніхто не хоче наймати. Влаштувати дитину до дитячого садка неможливо, 
оскільки сім’я не має реєстрації в цьому місці. Поліція запропонувала влаштувати дитину 
до центру соціально-психологічної реабілітації. 
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Модуль 2. Деінституціалізація як основа реформи системи захисту дітей 
 
Тема 2.1. Деінституціалізація. Міфи та факти про деінституціалізацію. Національна 
стратегія реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-
2026 роки 

Короткий зміст: 
- Поняття «деінституціалізація». 
- Міфи та факти про деінституціалізацію. 
- Складові, завдання, принципи деінституціалізації відповідно до Національної 

стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 
2017-2026 роки.  
 

Тема 2.2. Підтримка сім’ї, попередження розлучення дітей з батьками  
 

Короткий зміст: 
- Визначення поняття «соціальні послуги».  
- Ознайомлення з видами і змістом послуг, спрямованих на надання підтримки сім’ям, 

попередження розлучення дітей з батьками та забезпечення їх безпеки і належного 
розвитку.  

 
Тема 2.3. Альтернативний догляд дітей  
 

Короткий зміст: 
- Загальний огляд сімейних та стаціонарних форм альтернативного догляду та 

виховання дітей.  
- Пріоритетність форми влаштування дитини з точки зору забезпечення її 

найкращих інтересів. 
- Забезпечення якості альтернативних форм догляду і виховання дітей.  
- Чим різняться умови інституційного/стаціонарного догляду дітей й умови 

виховання, наближені до сімейних. 
- Робота за технологією ведення випадку. 

 
Тема 2.4. Робота з  випускниками закладів інституційного догляду та виховання 
дітей у підготовці до самостійного життя 

 
Короткий зміст: 

- Потреби випускників закладів інституційного догляду та виховання дітей, можливості 
їх задоволення.  

- Зміст, етапи роботи з підготовка випускників до самостійного життя.  
- Наставництво, соціальне житло, соціальний супровід у контексті підтримки 

випускників.  
- Досвід світовий та неурядових організацій України з підтримки випускників закладів 

інституційного догляду та виховання дітей. 
 
Тема 2.5. Досвід реформування системи захисту дітей на районному рівні 

 
Короткий зміст: 

- Центр соціальної підтримки дітей та сімей як комплекс послуг, створених відповідно 
до потреб громади. 

- Основні фактори, що дозволяють зберегти малий груповий будинок як форму 
стаціонарного догляду для дітей з умовами, наближеними до сімейних (як уникнути 
перетворення на малий заклад інституційного догляду). 

- Особливості функціонування системи захисту дітей на рівні громади відповідно до 
керівних принципів альтернативного догляду дітей.  
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Навчальний план модуля 

 

Тематика Трива
лість 

Структура занять  Матеріали та 
обладнання 

1 день 
 

Організаційна 

частина 

20 хв. Привітання учасників 
Рефлексія попереднього етапу 
навчання 

 

 

2.1. 
Деінституціалізація 
Міфи та факти про 
деінституціалізацію 
Національна 
стратегія 
реформування 
системи 
інституційного 
догляду та 
виховання дітей на 
2017-2026 роки  
 

5 хв. Презентація теми модуля й 
заняття 

ММ-презентація 
«Модуль2. Заняття 2.1» 
(слайди №1-3) 
 

10 хв.  Мозковий штурм «З чим 
асоціюється деінституціалізація» 

ММ-презентація 
«Модуль2. Заняття 2.1» 
(слайд №4), блокнот 
для фліпчарту, маркери 
 

25 хв. Міні-лекція  «Деінституціалізація 
як перехід до ефективної системи 
захисту дітей» 

ММ-презентація 
«Модуль2. Заняття 2.1» 
(слайди №5-10) 

25 хв. Вправа «Правда та міфи про ДІ» Текст вправи 

10 хв. Інформаційне повідомлення 
«Національна стратегія з 
реформування системи 
інституційного догляду та 
виховання дітей на 2017 – 2026 
роки» 

ММ-презентація 
«Модуль2. Заняття 2.1» 
(слайди №11-16) 

15 хв. Вікторина «Знання національної 
стратегії з ДІ» 
 

ММ-презентація 
«Модуль2. Заняття 2.1» 
(слайди №17-34) 
 

25 хв. Вправа «Принципи ДІ» ММ-презентація 
«Модуль2. Заняття 2.1» 
(слайди №35-36), 
додаток 2.1.1, блокнот 
для фліпчарту, 
маркери, фломастери, 
олівці, фарби, листівки, 
клей тощо 
 

60 хв. Вправа «Складові ДІ» 
 

ММ-презентація 
«Модуль2. Заняття 2.1» 
(слайди №37-38), 
додаток 2.1.2, блокнот 
для фліпчарту, маркери 
 

5 хв. Узагальнення з теми ММ-презентація 
«Модуль2. Заняття 2.1» 
(слайд №39) 
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2.2.  

Підтримка сім’ї, 

попередження 

розлучення дітей з 

батьками 

5 хв. Презентація теми заняття ММ-презентація 
«Модуль2. Заняття 2.2» 
(слайд №3) 

15 хв. Інформаційне повідомлення 
«Державна підтримка сімей з 
дітьми» 

ММ-презентація 
«Модуль2. Заняття 2.2» 
(слайди №4-12) 

35 хв. Вправа «Казкова країна - або як 
ефективно допомогти сім’ям з 
дітьми» 

ММ-презентація 
«Модуль2. Заняття 2.2» 
(слайд №13), блокнот 
для фліпчарту, маркери 

15 хв. Вправа «Фахівець із соціальної 
роботи в громаді» 

ММ-презентація 
«Модуль2. Заняття 2.2» 
(слайди №14-18), 
напрацювання групи з 
попередньої вправи, 
маркери 

20 хв. Міні-лекція «Стаціонарні послуги 
для сімей з дітьми» (успішний 
український досвід) 

ММ-презентація 
«Модуль2. Заняття 2.2» 
(слайди №19-22) 

40 хв. Вправа «Соціальні послуги для 
дітей з інвалідністю в Україні» 

ММ-презентація 
«Модуль2. Заняття 2.2» 
(слайди №23-35), 
відеоматеріали, 
блокнот для фліпчарту, 
маркери  

10 хв. Інформаційне повідомлення 
«Соціальні послуги для дітей з 
девіантною або делінквентною 
поведінкою» 

ММ-презентація 
«Модуль2. Заняття 2.2» 
(слайди №36-37) 

30 хв. Вправа «Зарубіжний досвід із 
надання послуг сім’ям та дітям»  

ММ-презентація 
«Модуль2. Заняття 2.2» 
(слайд №38), додаток 
2.2.1, блокнот для 
фліпчарту, маркери  

10 хв. Узагальнення з теми. Домашнє 
завдання 

ММ-презентація 
«Модуль2. Заняття 2.2» 
(слайд №39) 

2 день 

Організаційна 

частина 

20 хв. Привітання учасників 
Обговорення виконання 
домашнього завдання 
Рефлексія попереднього дня 
  

 

 

2.3. 
Альтернативний 
догляд дітей  

5 хв. Презентація теми заняття ММ-презентація 
«Модуль2. Заняття 2.3» 
(слайд №3) 
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15 хв. Вправа «Форми альтернативного 
догляду дітей» 

ММ-презентація 
«Модуль2. Заняття 2.3» 
(слайд №4), блокнот 
для фліпчарту, маркери 

20 хв. Вправа «Чим різняться 
інституційний догляд та догляд в 
умовах, наближених до сімейних» 

ММ-презентація 
«Модуль2. Заняття 2.3» 
(слайди №5-6), блокнот 
для фліпчарту, 
маркери, додаток 2.3.1 
(картки з назвами ознак 
інституційного догляду) 

15 хв. Вправа «Дитячий годинник»  

 

Фліпчарт, аркуш паперу 
із зображенням 
великого кола з 
нумерацією від 0 до 18, 
лінійка або виготовлена 
з картону стрілка, 
маркери 

10 хв. Вправа-руханка «Пріоритетність 
форм влаштування дитини» 

Додаток 2.3.2 (картки з 
назвами форм 
альтернативного 
догляду дітей) 

20 хв. Вправа «Знання й уміння 
фахівців, умови задоволення 
потреб дитини»  

ММ-презентація 
«Модуль2. Заняття 2.3» 
(слайди №7-10), 
блокнот для фліпчарту, 
маркери 

10 хв. Узагальнення з теми. Домашнє 
завдання 

ММ-презентація 
«Модуль2. Заняття 2.3» 
(слайд №11) 

2.4.  
Робота з 
випускниками 
закладів 
інституційного 
догляду та 
виховання дітей у 
підготовці до 
самостійного життя 
 

5 хв. Презентація теми заняття ММ-презентація 
«Модуль2. Заняття 2.4» 
(слайд №3) 

10 хв. Вправа «Портрет випускника 
інтернатного закладу» 

ММ-презентація 
«Модуль2. Заняття 2.4» 
(слайди №4-6), блокнот 
для фліпчарту, маркери 

10 хв. Інформаційне повідомлення 
«Зміст соціальної інтеграції 
випускників інтернатних 
закладів» 

ММ-презентація 
«Модуль2. Заняття 2.4» 
(слайди №7-12), 
блокнот для фліпчарту, 
маркери 

25 хв. Вправа «Визначення чинників та 
умов досягнення результатів в 
роботі з випускниками 
інтернатних закладів» 

ММ-презентація 
«Модуль2. Заняття 2.4» 
(слайд №13), блокнот 
для фліпчарту, маркери 
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15 хв. Інформаційне повідомлення 
«Наставництво, соціальне житло, 
соціальний супровід» 

ММ-презентація 
«Модуль2. Заняття 2.4» 
(слайди №14-16), 
відеоматеріали, 
додаток 2.4.1 

20 хв. Вправа «Послуги та ініціативи у 
громаді для випускників 
інтернатних закладів»  

ММ-презентація 
«Модуль2. Заняття 2.4» 
(слайд №17), блокнот 
для фліпчарту, маркери 

5 хв.  Узагальнення з теми. Домашнє 
завдання 

ММ-презентація 
«Модуль2. Заняття 2.4» 
(слайд №18) 

2.5.  
Досвід 
реформування 
системи захисту 
дітей на районному 
рівні 

5 хв. Презентація теми заняття ММ-презентація 
«Модуль2. Заняття 2.5» 
(слайд №3) 

30 хв.  Вправа «Послуги для сімей з 
дітьми та форми альтернативного 
догляду відповідно до потреб 
громади» 

ММ-презентація 
«Модуль2. Заняття 2.5» 
(слайди №4-6), додаток 
2.5.1 (картки з описом 
проблем), блокнот для 
фліпчарту, маркери 

30 хв.  Презентація моделі центру 
соціальної підтримки дітей та 
сімей як комплексу послуг  

ММ-презентація 
«Модуль2. Заняття 2.5» 
(слайди №7-14), 
додаток 2.5.2 

20 хв. Презентація «Малий груповий 
будинок як форма 
альтернативного догляду з 
умовами, наближеними до 
сімейних» 

ММ-презентація 
«Модуль2. Заняття 2.5» 
(слайди №15-19), 
напрацювання групи з 
вправи «Чим різняться 
інституційний догляд та 
догляд в умовах, 
наближених до 
сімейних» (тема 2.3.), 
додаток 2.5.3 

5 хв.  Узагальнення з теми. Домашнє 
завдання 

ММ-презентація 
«Модуль2. Заняття 2.5» 
(слайд №20) 
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Заняття 2.1. Деінституціалізація. Міфи та факти про 
деінституціалізацію. Національна стратегія реформування 
системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 
роки 
 

Завдання: 

- ознайомити учасників тренінгу з поняттям «деінституціалізація»; 
- сформувати розуміння, що деінституціалізація є комплексною трансформацією 

системи захисту дітей; 
- поглибити розуміння цілей та основних принципів деінституціалізації відповідно до 

Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання 
дітей на 2017-2026 роки; 

- структурувати знання про основні складові деінституціалізації (ДІ); 
- визначити вплив реалізації складових ДІ на різних рівнях.   

  Загальна тривалість: 3 год. 20 хв.   
 
План заняття:  
 

№ з/п Структура Тривалість 

1. Привітання учасників. Рефлексія попереднього етапу навчання  20 хв. 

2. Презентація теми заняття 5 хв. 

3. Мозковий штурм «З чим асоціюється деінституціалізація» 10 хв. 

4. Міні-лекція «Деінституціалізація як перехід до ефективної 
системи захисту дітей» 

25 хв. 

5. Вправа «Правда та міфи про ДІ» 25 хв. 

6. Інформаційне повідомлення «Національна стратегія з 
реформування системи інституційного догляду та виховання 
дітей на 2017-2026 роки» 

10 хв. 

7. Вікторина «Знання  Національної стратегії з ДІ» 15 хв. 

8. Вправа «Принципи ДІ» 25 хв. 

9. Вправа  «Складові ДІ» 60 хв.  

10. Узагальнення з теми 5 хв. 
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Хід проведення заняття 
 
Привітання учасників. Рефлексія попереднього етапу навчання 
 

 
20 хв. 

Мета: налаштувати учасників на роботу, актуалізувати матеріал 
попереднього тренінгу, пов’язати його з даним модулем. 
Ресурси: не потрібні. 

Хід проведення:  

Тренер вітає учасників, пропонує пригадати матеріал попереднього модуля та назвати: 
- теми, матеріал, які найбільше вразили; 
- основні, на думку учасників, проблеми в сучасній системі захисту дітей в Україні, що 

потребують вирішення; 
- основні характеристики (ознаки) системи захисту дітей, здатної реалізувати їх права.   

Тренер нагадує, що учасники опрацювали перший дводенний модуль, який висвітлював 
основні недоліки в системі захисту дітей та давав обґрунтоване розуміння, чому для дитини 
сім’я є такою важливою. Він завершився обговоренням функціонування ефективної системи 
захисту дітей. А зараз учасники переходять до вивчення другого модуля 
«Деінституціалізація як основа реформи системи захисту дітей», який теж триватиме 2 дні.   

 
Презентація теми заняття 
 

 

5 хв. 

 

Мета: мотивувати учасників до вивчення теми «Деінституціалізація. Міфи та 
факти про деінституціалізацію. Національна стратегія реформування 
системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки». 

Ресурси: ММ-презентація «Модуль2. Заняття 2.1» (слайди №1-3). 

 

Хід проведення:  

Тренер, використовуючи ММ-презентацію, представляє тему й завдання сьогоднішнього 
тренінгу. 

 

Слова тренера 

За результатами вивчення попереднього матеріалу ми всі прийшли до висновку, що систему 
необхідно змінювати - не можна залишати інституційні форми виховання як норму, якщо в усьому 
світі визнано та науково доведено, що вона є шкідливою для дитини та неефективною для 
суспільства загалом. 

Для того, щоб реформувати систему захисту дітей, ми маємо володіти достатнім багажем знань 
щодо основних елементів цієї реформи, щоб вона могла бути максимально корисною, а нова 
система дійсно була здатна реалізувати права дітей та сімей.  

І розпочнемо ми з теми: «Деінституціалізація. Міфи та факти про ДІ. Національна стратегія 
реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки». Ця тема 
орієнтована на вивчення ключових процесів у ході реформування, визначення їх впливу на 
досягнення позитивних результатів та на ознайомлення зі стратегічним документом, що 
регламентує реформу в Україні. Основне наше завдання – розібратися, як же правильно замінити 
систему інституційного догляду на систему, яка дозволить забезпечити виховання в сімейних 
умовах. А також з’ясувати, чим наповнене поняття «деінституціалізація».   
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Мозковий штурм «З чим асоціюється  деінституціалізація» 
 

 

10 хв. 

 

Мета: визначити рівень розуміння учасниками поняття  
«деінституціалізація». 

Ресурси: ММ-презентація «Модуль2. Заняття 2.1» (слайд №4), блокнот для 
фліпчарту, маркери. 

Хід проведення:  

Тренер пропонує учасникам мозковим штурмом визначити асоціації, пов’язані зі словом 
«деінституціалізація». 

 

Слова  тренера 

Процес реформування системи інституційного догляду та виховання в різних країнах називається 
деінституціалізацією. Це поняття набагато ширше, ніж просто реформування вузької галузі 
інституційних закладів. 

Сьогодні в Україні вводиться багато слів іншомовного походження, але саме слово 
«деінституціалізація» має повне право поповнити наш професійний лексикон, оскільки воно 
живиться цілою науково обґрунтованою концепцією реформування та змін і не має рівнозначного 
замінника в українській мові через свою багатогранність і масштабність цього процесу.         

А з чим у вас асоціюється поняття «деінституціалізація»? 

 
Тренер фіксує відповіді учасників на фліпчарті / робочій дошці. 
 
 

До уваги тренера 

Орієнтовні відповіді учасників: 
- реформування; 
- перебудова; 
- закриття інтернатів; 
- створення нового; 
- сімейні форми виховання; 
- підтримка сімей; 
- діти в сім’ях; 
- час змін тощо. 
 

Підсумовуючи вправу, тренер звертає увагу, що для успішної реформи важливо, щоб працівники 
усіх дотичних органів і служб, та і рядові громадяни, мали єдине бачення, розуміння реформи і 
усвідомили, що деінституціалізація – це ширше, ніж просто реформа закладів. Це реформа 
системи захисту дітей, яка, в першу чергу, передбачає створення нових послуг та форм 
альтернативного догляду, які допоможуть дітям залишатися в своїх сім’ях, або виховуватися в 
сімейних формах виховання чи в умовах, наближених до сімейних. Далі ми говоритимемо про 
зміст деінституціалізації.  
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Міні-лекція «Деінституціалізація як перехід до ефективної системи захисту 
дітей» 
 

 

25 хв. 

Мета: сформувати в учасників розуміння змісту деінституціалізації. 

Ресурси: ММ-презентація «Модуль2. Заняття 2.1» (слайди №5-10). 

 

Хід проведення:  

Тренер, використовуючи ММ-презентацію, розкриває поняття і основний зміст  
деінституціалізації. 
 
 

Інформаційне повідомлення 

Система захисту дітей в Україні потребує значних змін, щоб відповідати міжнародним документам 
та стандартам.  На сьогодні, як ви переконалися під час першого модуля, в нашій країні наряду з 
сімейно орієнтованими формами опіки функціонує масштабна, застаріла і розгалужена система 
інституційних закладів. У таких випадках Керівні принципи щодо альтернативного догляду дітей 
рекомендують: 

Ст. 23 «Визнаючи той факт, що заклади інтернатного типу та догляд на сімейній основі 
доповнюють одне одного у забезпеченні потреб дітей у місцях, де продовжують існувати 
великі інтернатні заклади (інституції) для дітей, необхідно розробляти альтернативи у 
контексті загальної стратегії деінституціалізації з чітко визначеними цілями та завданнями, 
що уможливить їх поступову ліквідацію. З цією метою державам необхідно встановлювати 
стандарти догляду, щоб забезпечити якість та умови, що сприятимуть розвитку дитини, 
наприклад, індивідуальний догляд та догляд у малих групах, а також оцінити існуючі заклади 
на предмет відповідності цим стандартам. Рішення щодо створення чи дозволу на створення 
нових інтернатних закладів, як державних, так і приватних, необхідно приймати з 
урахуванням завдань і стратегії деінституціалізації». 

Що ж таке деінституціалізація (ДІ)? 

ДІ – це процес реформування національної системи альтернативного догляду, головними 
завданнями якого є: 

- обмеження застосування догляду на базі інституцій та стаціонарних закладів з одночасним 
розширенням сімейних форм опіки та піклування й відповідних послуг за місцем 
проживання; 

- попередження розлучення дітей з їхніми батьками шляхом забезпечення адекватної 
підтримки дітей, сімей та громад; 

- підготовка дітей до виходу із системи опіки із забезпеченням їх соціального включення та 
плавного переходу до незалежного життя.  

У цьому контексті деінституціалізацію слід сприймати, як перехід від інституційної системи догляду 
до системи, яка забезпечує виховання дітей у сім’ї або в умовах, максимально наближених до 
сімейних.  

ЮНІСЕФ визначає деінституціалізацію як «повний процес планування реорганізації зі скороченням 
і/або закриттям закладів інтернатного типу, створення різноманітних інших послуг догляду за 
дитиною, які регулюються законом і стандартами, орієнтованими на результат».  

Процес ДІ має бути плановим і комплексним. На державному рівні він вимагає сформованої 
політичної волі. Політика ДІ спрямована на: 

- скорочення кількості дітей, які перебувають у закладах інтернатного типу, шляхом їх 
повернення до біологічних родин, усиновлення, влаштування в прийомні сім’ї та інші 
форми сімейного догляду; 
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- значне зниження показників прийому дітей у заклади шляхом встановлення мораторію на 
направлення нових вихованців і запровадження жорстких правил поміщення дітей до 
інтернатів; 

- заборону на влаштування дітей з малозабезпечених сімей за ознакою бідності; 
- розширення мережі послуг з підтримки, реабілітації дітей і сімей, надання альтернативного 

догляду; 
- попередження ризиків інституціалізації у відношенні дітей, які потребують особливого 

захисту держави шляхом упровадження інклюзивної освіти, заходів з покращення 
матеріального становища сім’ї, а також втручань, що сприятимуть безкоштовному доступу 
до послуг охорони здоров’я, освіти та інших. 

У процесі впровадження деінституціалізації слід особливу увагу звернути на профілактику 
розлучення дітей з сім’ями - посиливши роботу з родинами, можна значно зменшити кількість 
випадків, коли діти потребують альтернативного догляду. Важливо взяти до уваги існування 
трьох рівнів профілактики: 

- первинний рівень – це забезпечення населенню доступу до основних видів послуг, 
створення умов для реалізації принципів соціальної справедливості, а також захист прав 
людини і недопущення дискримінації. Загальна мета полягає в тому, щоб зберегти сім’ю 
через забезпечення здатності батьків виховувати своїх дітей; 

- вторинний рівень – надання соціальної допомоги особам і сім’ям, які визнані такими, що 
потребують соціального захисту або звернулись за ним самостійно, і у випадках, коли 
заходи первинної профілактики з різних причин не призвели до очікуваного результату. У 
цьому випадку визначаються категорії дітей, які можуть бути залишені своїми батьками 
або які можуть бути вилучені з рідної сім’ї з метою захисту їх інтересів. Вторинний рівень 
профілактики передбачає наявність програм адресної допомоги батькам, які не 
справляються зі своїми батьківськими обов’язками самостійно. Ці види допомоги 
доповнюють заходи загальної профілактики. Вторинна профілактика потребує фінансових 
та людських ресурсів зі спеціальними компетенціями. Такі програми передбачають 
надання допомоги як особам, які самостійно за нею звернулись, так і виявлення сімей, які 
потребують необхідної підтримки; 

- третинний рівень профілактики передбачає роботу з сім’єю та дитиною, коли послуги 
першого та другого рівнів профілактики не дали результату, і дитина все ж була поміщена 
в альтернативні форми влаштування. Робота на третинному рівні направлена на 
відновлення сім’ї, що дозволить їй повернути дитину. 

Запровадження роботи, спрямованої на профілактику, передбачає створення в громаді 
ефективних соціальних послуг, які б дозволили вчасно підтримати сім’ю та попередити її  розпад. 
При цьому послуги мають бути різноманітними і створювати спектр можливостей – не лише 
отримувати інформаційну та психологічну допомогу, а й фінансову, освітню, послугу тимчасового 
проживання / перебування, догляду за дитиною тощо. Вони мають бути сформовані відповідно 
до потреб громади (сімей та осіб, які проживають на цій території). Лише тоді це буде 
максимально ефективно та знизить до мінімальних показників кількість випадків, коли діти дійсно 
потребуватимуть влаштування в альтернативні форми догляду. 

Також має бути удосконалений механізм прийняття рішень на основі обов’язкової оцінки потреб 
та ресурсів дитини і сім’ї, детального вивчення ситуації для прийняття саме такого рішення, що 
забезпечує найкращі інтереси дитини.  

Паралельно необхідно розвивати сімейні форми виховання та систему їх підтримки - це також 
дозволить мінімізувати кількість випадків влаштування дітей у стаціонарні альтернативні форми 
догляду. 

Разом з тим, є дуже невелика частина дітей, які з різних причин не зможуть бути швидко 
влаштовані в сім’ї - для них необхідно створити форми стаціонарного альтернативного догляду, 
максимально наближені до сімейних.  

Деінституціалізація – це не просто ліквідація інтернатних закладів, це, насамперед, створення 
нових соціальних послуг, які дозволяють зменшити потребу в стаціонарному догляді.  

Однак, залишається майже сто тисяч дітей, які вже знаходяться в системі інституційного догляду, 
тому в процесі деінституціалізації проводиться робота, направлена на їх виведення із закладів. 

На рівні кожної інституції має бути розроблений план її трансформації або закриття, який 
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передбачає низку заходів із влаштування кожної дитини, підготовки до переміщення у інше 
середовище, підготовки персоналу до роботи в системі надання послуг у громадах.  

Упровадження ДІ на рівні інституції вимагає дотримання певних умов: 

- обов’язкове проведення оцінки потреб кожної дитини і визначення здатності біологічної 
сім’ї належним чином піклуватися про неї;    

- стосовно кожної дитини, яка виховується в інституції, розробка індивідуального плану опіки 
за умови її участі в плануванні; 

- підтримка контакту й емоційного зв’язку між біологічною родиною та дитиною, незалежно 
від можливості реінтеграції дитини; 

- влаштування усіх вихованців інституцій у сім’ї або середовище, максимально наближене 
до сімейного. 

Самі ж інституції не повинні закриватися шляхом переведення дітей з однієї до іншої.  

 

Отже, ДІ передбачає комплексну трансформацію системи захисту дітей, що розпочинається з 
розвитку і посилення всіх видів послуг з підтримки родин та батьків, аби розлучення дитини з 
рідними застосовувалося виключно у якості виняткового варіанту. Якщо ж вилучення дитини з 
сім’ї відповідає її найкращим інтересам, то має пропонуватися широкий вибір варіантів 
подальших дій - залежно від обставин та потреб дитини. Наприклад, може йтися про опіку / 
піклування з боку родичів чи виховання у прийомній сім’ї; влаштування у середовище, 
максимально наближене до сімейного; самостійне проживання під наглядом, національне 
усиновлення тощо. Перед закриттям інституції необхідно забезпечити високоякісні 
альтернативи, а сам процес має відбуватися поетапно.  

 

 
Вправа «Правда та міфи про деінституціалізацію»  
 

 

25 хв. 

Мета: сформувати в учасників чи посилити обґрунтовані переконання про 
необхідність деінституціалізації, напрацювати аргументи для роботи з 
опонентами ДІ. 

Ресурси: текст вправи. 

 
Хід проведення: 
 
Тренер пропонує усім стати в одну лінію і дає завдання: уважно слухати твердження, які він 
буде зачитувати. Якщо учасник згоден з твердженням, то він залишається на місці, якщо не 
згоден – робить крок вперед.  
Після кожного твердження тренер пропонує одній–двом особам, які залишилися на місці, 
та одній-двом, які зробили крок, висловитися щодо своєї позиції. Після того, як вони 
пояснили свій вибір, тренер дає можливість іншим змінити свою позицію, якщо ті, хто 
обґрунтовував своє рішення, їх переконали. 

Висловлювання (твердження):  

1. Інституції обов’язково потрібні, щоб піклуватися про дітей-сиріт. 
2. Деінституціалізація призведе до закриття всіх інституцій, і в країні значно зросте 

безробіття, адже фахівці втратять роботу. 
3. Закриття інтернатів передбачає повернення всіх вихованців без статусу дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, додому. 
4. В Україні достатньо послуг для сімей, просто необхідно збільшити кількість фахівців 

в існуючих установах. 
5. Інтернати здатні надавати послуги сім’ям.  
6. Інституції дешевші, ніж сімейні форми виховання та послуги на рівні громади. 
7. Дітям, які мають серйозні функціональні порушення, підходять лише інтернати. 
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8. Громади не готові створювати в себе нові послуги, їм важко фінансувати навіть ті, 
що вже є. 

9. В багатьох сім’ях (біологічних) дітям гірше, ніж в інтернатах. 
10. Дітям, які постраждали від насильства в сім’ях, краще бути в інтернатах. 
11. Деінституціалізацію можна провести, змінивши назву закладу - тобто був інтернат, а 

став реабілітаційний центр дітей або гуртожиток для дітей-сиріт. 
12. Інтернати можна не закривати - створюйте паралельно послуги для дітей та сімей, а 

інтернати з часом зникнуть самі. 
 

 

До уваги тренера 

Наприкінці вправи тренер повідомляє учасникам, що він зачитував міфи про деінституціалізацію. 
Дуже часто саме міфи та вигадки заважають суспільству рухатися вперед та впроваджувати 
позитивні зміни. Під час вправи ті, хто не вірили в міфи, постійно рухалися вперед, в той час як 
інших вони зупиняли. Відтак, щоб стимулювати впровадження реформи, необхідно обов’язково 
проводити інформаційні заходи, які допоможуть сформувати правильне бачення й розуміння 
деінституціалізації та позбутися міфів, які супроводжують цей процес. 

Пояснення до висловів – міфів  

1. Інституції обов’язково потрібні, щоб піклуватися про дітей-сиріт. 
 
В інституціях лише коло 10 % дітей мають статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. Цих дітей краще влаштовувати в сімейні форми виховання або в малі 
групові будинки, де умови максимально наближені до сімейних. Решта дітей могли б 
виховуватись у власних сім’ях, якби їх батьки отримали належну допомогу та підтримку. 
    
2. Деінституціалізація призведе до закриття всіх інституцій, і в країні значно зросте 
безробіття, адже фахівці втратять роботу. 
 
В Україні немає фахівців, які можуть працювати лише в інтернатах, навпаки - в цих закладах 
працюють звичайні педагоги та обслуговуючий персонал, який може працевлаштуватися за 
своєю спеціальністю і в інших установах та організаціях. Окрім цього, створення нових послуг 
вимагає штатного укомплектування, тому працівники інтернатів після спеціальної 
перепідготовки могли б надавати нові послуги. 
  
3. Закриття інтернатів передбачає повернення всіх вихованців без статусу дітей-сиріт чи 
дітей, позбавлених батьківського піклування, додому. 
 
Перед прийняттям рішення про повернення додому має бути проведена оцінка потреб кожної 
дитини та її сім’ї. Додому будуть повернуті лише ті діти, де сім’ї справді спроможні опікуватися 
ними. Щодо решти вихованців йдеться про встановлення статусу дітей, позбавлених 
батьківського піклування, який дозволить влаштувати їх в сімейні форми виховання або малий 
груповий будинок. 
  
4. В Україні достатньо послуг для сімей, просто необхідно збільшити кількість фахівців в 
існуючих установах. 
 
Спектр послуг для сімей в Україні є дуже обмеженим, здебільшого він представлений центрами 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, які територіально знаходяться в районних 
центрах. Тобто фахівці не завжди здатні доїхати до сім’ї, щоб надати їй відповідну допомогу. 
Також варто відзначити, що фахівці центрів – це здебільшого фахівці із соціальної роботи, в 
окремих випадках є один психолог, що значно зменшує можливості для якісної психологічної 
допомоги усім бажаючим. Центри для матерів з дітьми та Центри кризового втручання 
знаходяться, як правило, в обласних центрах, тобто є територіально віддаленими для сімей. 
Майже відсутні послуги для сімей, які виховують дітей з інвалідністю, такі сім’ї отримують 
здебільшого лише медичні та освітні послуги.  
 
5. Інтернати здатні надавати послуги сім’ям.  



Тренінгова програма з деінституціалізації. 

Матеріали підготовлені БО «Надія і житло для дітей» 150 

 
Інтернати орієнтовані на роботу з дітьми. Їхня основна діяльність – це розвиток та догляд 
дитини. Фахівці в інтернатах не мають достатніх компетенцій для роботи з сім’ями, 
направленої на їх збереження та підтримку. Якщо заклади будуть надавати допомогу сім’ям, 
то це будуть принципово інші послуги. Вони можуть бути розміщені територіально в будівлях 
інтернатів, якщо це буде доцільно. Однак послуги для сімей можуть надаватися лише після 
реформування, і єдине, що збережеться, - це розташування будівлі. Сама ж будівля / приміщення 
має бути адаптоване для надання нових послуг, перенавчені фахівці надаватимуть послуги за 
новим порядком та згідно з новими підходами і вимогами до роботи. 
  
6. Інституції дешевші, ніж сімейні форми виховання та послуги на рівні громади. 
 
Утримання інституцій для бюджету обраховується мільйонами. При цьому вони надають 
послуги лише сталій групі дітей. На їх утримання йде лише 10-та частина бюджету закладу. 
В той же час, таке фінансування дозволить забезпечити функціонування і сімейних форм 
виховання, і комплексу послуг для підтримки сімей. Кількість отримувачів послуг при тих же 
затратах зростає в сотні разів, результат – діти виховуються в сім’ях, нормально 
соціалізуються і не переживають травмуючі події розлучення із власною сім’єю.  
 
7. Дітям, які мають серйозні функціональні обмеження, підходять лише інтернати. 
 
Найкращим середовищем для розвитку будь-якої дитини є сім’я. Якби сім’ям, які виховують 
дітей з інвалідністю, запропонували нормальні послуги (розвиток дитини, денний догляд, 
короткочасний догляд, реабілітація, інклюзивне або індивідуальне навчання, доступна 
інфраструктура за місцем проживання сім’ї), то батьки не віддавали б дітей до закладів. 
Більшість таких дітей змушують віддати в інтернати ще в лікарні, одразу після народження, 
а решту – коли вони мають іти до школи, мотивуючи тим, що цим дітям краще отримувати 
освіту в спеціальному закладі. 
  
8. Громади не готові створювати в себе нові послуги, їм важко фінансувати навіть ті, що є. 
 
Більшість послуг для громад не є обтяжливими. Первинну ланку допомоги може «закрити» 
фахівець із соціальної роботи. Спеціальні послуги, в тому числі і стаціонарні, дорожчі, але вони 
не потрібні у великій кількості. Окрім цього, громади можуть об’єднуватися, щоб створювати 
та співфінансувати нові послуги, що зменшує фінансове навантаження на одну громаду.  
 
9. В багатьох сім’ях (біологічних) дітям гірше, ніж в інтернатах. 
 
Інтернат – це не єдина альтернатива для дитини. Якщо батьки не здатні турбуватися про 
дітей, то за умови якісної роботи з сім’ями можна повернути їх до нормального функціонування. 
Якщо ж це не вдасться, то дитина може бути влаштована в сімейні форми виховання. 
 
10. Дітям, які постраждали від насильства в сім’ях, краще бути в інтернатах. 
 
В інтернатах також часто виявляються випадки насильства, особливо між дітьми. Тому, якщо 
дитина не готова піти в сімейні форми виховання, вона може перебувати в малому груповому 
будинку або в інших формах з малою кількістю дітей та з умовами, максимально наближеними 
до сімейних. Також варто пам’ятати, що особи, постраждалі від насильства, потребують 
психологічної допомоги, яку не здатні забезпечити інтернати. 
 
11. Деінституціалізацію можна провести, змінивши назву закладу - тобто був інтернат, а став 
реабілітаційний центр для дітей або гуртожиток для дітей-сиріт. 
 
Деінституціалізація передбачає зміну інституційної опіки на систему догляду у середовищі сім’ї 
або умовах, наближених до сімейних. Від зміни назви закладу система не зміниться. Тому 
деінституціалізація передбачає більше, ніж зміну назви закладу – це, в першу чергу, зміна 
підходів до роботи.   
 
12. Інтернати можна не закривати - створюйте паралельно послуги для дітей та сімей, а 
інтернати з часом зникнуть самі. 
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Інтернати постійно боротимуться за виживання і шукатимуть можливість поповнюватися. 
Деінституціалізація – це побудова системи альтернативного догляду, для її впровадження 
необхідно поступово ліквідовувати інтернати.  

 

 
Інформаційне повідомлення  «Національна стратегія з реформування системи 
інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки» 
 

 

10 хв. 

Мета: донести ключові тези Національної стратегії з реформування системи 
інституційного догляду та виховання дітей. 

Ресурси: ММ-презентація «Модуль2. Заняття 2.1» (слайди №11-16). 

Хід проведення:  

Тренер, використовуючи ММ-презентацію, ознайомлює учасників з основними тезами 
Національної стратегії з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей 
на 2017 – 2026 роки. 
 
 

Інформаційне повідомлення 

 

Процес ДІ В Україні отримав новий поштовх із затвердженням урядом 9 серпня 2017 року 
Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-
2026 роки і Плану реалізації її першого етапу. 

Відповідно до Національної стратегії, вже у 2026 році дітей в інституціях має бути менше 0,5% від 
загальної кількості дитячого населення (зараз – 1,5%). А ті діти, хто з різних причин все ж 
залишаться в інституціях, а не в сім’ях – житимуть у невеликих стаціонарних закладах в умовах, 
максимально наближених до сімейних (до 10 осіб в одному закладі). 

У кожній громаді мають з’явитися доступні і якісні послуги для сімей з дітьми. Буде існувати ринок 
цих якісних послуг, не менше 50% з яких будуть надавати професійні громадські організації. 

Наразі завершився перший етап реалізації стратегії. В цей період кожен регіон мав оцінити свою 
мережу інтернатних закладів, з’ясувати, які діти до них потрапляють та чому, які вже зараз є 
соціальні, освітні, реабілітаційні медичні послуги у громадах. 

За результатами проведеної оцінки кожен регіон розробляв власний план реформування. 

План дій I етапу реалізації Стратегії також передбачав, що міністерства спільно з громадськими 
організаціями, місцевою владою та експертами повинні: 

– розробити і ухвалити нормативно-правові акти, організувати методичне забезпечення, 
необхідне для впровадження реформи системи інституційного догляду та виховання дітей; 

– проаналізувати існуючу мережу закладів інституційного догляду за дітьми, оцінити 
забезпечення прав дітей у кожному регіоні і затвердити регіональні плани реформування 
системи інституційного догляду та виховання дітей; 

– сформувати і навчити регіональні команди впроваджувати вищезгадану стратегію; 

– розробити навчальні програми з підготовки, перепідготовки фахівців, зокрема тих, які 
працюють з дітьми з особливими освітніми потребами; 

– розробити критерії моніторингу процесу реформування системи інституційного догляду та 
виховання дітей; 
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– залучити інвестиції для впровадження реформи. 

У 2019 році стартував другий етап реалізації стратегії, і його основне завдання – забезпечити 
виконання регіональних планів реформування інтернатних закладів, припинення практики 
влаштування дітей віком до трьох років до інтернатів, зменшення кількості дітей, які виховуються 
в інтернатних закладах, шляхом їх влаштування до сімейних форм виховання, забезпечення 
доступності послуг для дітей та сімей з дітьми відповідно до їх потреб на рівні територіальної 
громади, скорочення мережі загальноосвітніх інтернатних закладів для дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, шкіл-інтернатів для дітей, що потребують соціальної 
допомоги тощо. Цей етап триватиме до 2024 року. 

 
На третьому етапі (2025-26 рр) передбачається аналіз отриманих результатів та  визначення 
стратегічного напряму подальшого розвитку системи забезпечення та захисту прав дітей. 
 
Окрім трьох етапів впровадження Стратегії в цьому документі також визначені 4 цілі 
реформування: 

1. Інтегрування та координація дій для забезпечення реформування системи інституційного 
догляду та виховання дітей. 

2. Розвиток ефективної та спроможної системи підтримки зростання дітей у сім’ї. 
3. Забезпечення якісного альтернативного догляду дітей, які залишилися без піклування 

батьків, з метою запобігання потраплянню таких дітей до закладів інституційного догляду 
та виховання. 

4. Забезпечення участі суспільства у реалізації Стратегії. 
 

Координує реалізацію стратегії Міністерство соціальної політики України. 

 

 
 
Вікторина «Знання Національної стратегії з ДІ»  
 

 

15 хв. 

Мета: закріпити отримані знання щодо Національної стратегії 
реформування інституційного догляду та виховання дітей на 2017 – 2026 
роки. 

Ресурси: ММ-презентація «Модуль2. Заняття 2.1» (слайди №17-34), 
заохочувальні призи переможцям вікторини. 

Хід проведення:  

Тренер пропонує перевірити знання учасників щодо змісту Національної стратегії з ДІ у 
форматі вікторини. Він озвучує запитання (демонструє слайди презентації із запитаннями), 
а ті, хто знають відповідь, піднімають руку та відповідають лише з дозволу тренера. 
Спочатку слово надається тому учаснику, який першим підняв руку. Якщо відповідь 
правильна, він отримує заохочувальний приз. Якщо відповідь неправильна - тренер 
передає право висловитися наступному учаснику.  
 
 

До уваги тренера 

Завдання до вікторини та правильні відповіді 

1.  Якою є точна назва Національної стратегії з ДІ в Україні? 

(Національна стратегія з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 
2017-2026 роки) 
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2. Вставте пропущені слова: 
«Цю Стратегію розроблено з метою зміни існуючої системи інституційного догляду та 
виховання дітей, яка не відповідає ????????????????? дітей та сімей з дітьми, і створення 
умов для повноцінного виховання та розвитку ???????????» 
(Цю Стратегію розроблено з метою зміни існуючої системи інституційного догляду та 
виховання дітей, яка не відповідає реальним потребам дітей та сімей з дітьми, і створення умов 
для повноцінного виховання та розвитку дитини в сім’ї) 

 
3. Національна стратегія містить 4 цілі, сформулюйте правильно другу ціль:  

1. Інтегрування та координація дій для забезпечення реформування системи 
інституційного догляду та виховання дітей. 
2. Розвиток ефективної та спроможної ???????? у сім’ї. 
3. Забезпечення якісного альтернативного догляду дітей, які залишилися без 
піклування батьків, з метою запобігання потраплянню таких дітей до закладів 
інституційного догляду та виховання дітей. 
4. Забезпечення участі суспільства у реалізації Стратегії. 

(Розвиток ефективної та спроможної системи підтримки зростання дітей у сім’ї) 

   
4. На скільки відсотків щороку має збільшуватись кількість охоплених інклюзивним 

навчанням дітей від загальної кількості дітей з особливими освітніми потребами? 
(на 30%) 

 
5. На скільки відсотків щороку має зменшуватись кількість закладів інституційного догляду та 

виховання дітей, крім спеціальних шкіл-інтернатів і навчально-реабілітаційних центів? 
(на 10%) 

 
6. З якого року має припинитися влаштування дітей віком до трьох років до закладів 

інституційного догляду та виховання дітей?  
(З 2020 року) 

 
7. Яких типів закладів не буде існувати після 2026 року? 

(закладів, у яких проживає більше 15-ти вихованців) 

 
8. Що зміниться у ситуації забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб із їх числа? 
(Збільшення щороку (починаючи з 2018 року) чисельності забезпечених житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 20 відсотків загальної кількості 
таких осіб, які перебувають на квартирному обліку) 

 
9. Де територіально знаходитимуться послуги для дітей та сімей в результаті реформи? 

(у кожній територіальній громаді) 
 

 
Тренер по завершенні вікторини пропонує учасникам обговорити питання: 

 

- Які ризики ви можете передбачити у ході реалізації реформи відповідно до 
Національної стратегії? 

 
Вправа «Принципи ДІ»  
 

 

25 хв. 

Мета: визначити принципи деінституціалізації відповідно до Національної 
стратегії реформування інституційного догляду та виховання дітей на 2017 
– 2026 роки. 

Ресурси: ММ-презентація «Модуль2. Заняття 2.1» (слайди №35-36), 
блокнот для фліпчарту, маркери, фломастери, олівці, фарби, кольоровий 
папір, журнали, клей, інші матеріали, які можна використати для створення 
колажу, малюнка чи «живої скульптури», додаток 2.1.2. 
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Хід проведення:  

Тренер об’єднує учасників у 6 груп. Кожна група отримує картку з одним із принципів ДІ, що 
зазначені у Національній стратегії  реформування інституційного догляду та виховання 
дітей на 2017-2026 роки.  

Групи мають подумати і відобразити своє розуміння принципу за допомогою засобів 
мистецтва (підготувати картину, «живу скульптуру», коротку театралізовану сценку тощо). 
Інші учасники після представлення принципу мають спробувати його сформулювати. Якщо 
ніхто не зможе правильно та повністю озвучити принцип, то це робить група, яка його 
представляла.   

 
 

До уваги тренера 

 
У Національній стратегії реформування інституційного догляду та виховання дітей на 2017 – 2026 
роки визначено такі принципи: 
 

• безпека і благополуччя дитини є пріоритетом державної політики; 
 

• сім’я є найкращим середовищем для виховання та розвитку дитини; 
 

• збереження сім’ї для дитини є головною умовою забезпечення найкращих інтересів дитини 
та її благополуччя; 

 

• державою заохочується та підтримується відповідальне батьківство; 
 

• реформування системи інституційного догляду та виховання дітей проводиться з 
урахуванням потреб, думки та інтересів кожної дитини; 

 

• залучення дітей до прийняття рішень, що стосуються їх життя та майбутнього. 

 

 
Обговорення: 

 

 

- Що означає цей принцип (наведіть, будь ласка, приклади)? 

- Як він може бути реалізований у процесі деінституціалізації? 

 
Вправа «Визначення складових деінституціалізації» 
 

 

60 хв. 

 

Мета: сформувати уявлення учасників про складові процесу 
деінституціалізації. 

Ресурси: ММ-презентація «Модуль2. Заняття 2.1» (слайди №37-38), 
блокнот для фліпчарту, Додаток 2.1.1 (опис складових ДІ). 

Хід проведення: 

1 етап 
 
Тренер презентує 10 основних складових ДІ.  
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До уваги тренера 

Зміст складових процесу деінституціалізації: 

1. Підвищення обізнаності та залучення до процесу реформи: 
- інформаційні заходи про шкідливий вплив інституційного догляду на дитину, сім’ю, 

суспільство; причини закриття/трансформації закладів інституційного догляду; 
- навчання управлінців, НГО, ЗМІ та інших учасників процесу, спрямоване на формування 

загального розуміння, що таке деінституціалізація; 
- інформування населення про шкідливість інституційного догляду та необхідність 

впровадження змін для досягнення загального розуміння важливості впровадження 
деінституціалізації та підвищення поінформованості населення; 

- використання різних шляхів поширення інформації (ЗМІ, інтернет-ресурси, навчальні 
тренінги, наради і семінари). 

 
2. Управління процесом впровадження деінституціалізації: 

- наявність політичного рішення про впровадження реформи (Національна стратегія, 
загальнодержавні плани дій); 

- створення міжвідомчої робочої групи як координаційного центру; 
- створення міжвідомчих груп з реформування системи захисту дітей на рівні громад; 
- прийняття розпорядчих документів з підготовки та міжвідомчої взаємодії при плануванні і 

впроваджені деінституціалізації; 
- навчання міжвідомчих робочих груп; 
- створення робочих груп з розробки і реалізації планів закриття/трансформації закладів 

інституційного догляду; 
- залучення НГО, підписання договорів. 

 

3. Аналіз ситуації у сфері захисту дітей: 
- аналіз загальної ситуації щодо становища дітей в складних життєвих обставинах та ризику 

їх виникнення, кількості, тенденцій; 
- аналіз загальної ситуації, кількості та характеристик дітей-вихованців закладів 

інституційного догляду; 
- кількість закладів інституційного догляду та чисельність персоналу; 
- аналіз фінансових видатків на утримання мережі закладів інституційного догляду дітей; 
- аналіз та картування існуючих альтернативних послуг та ресурсів; 
- аналіз наявних спеціалістів на рівні громад (чисельність та професійна спроможність). 

 
4. Аналіз закладу інституційного догляду, розробка плану закриття/трансформації: 

- оцінка потреб дитини; 
- оцінка ресурсів (кадри, будівлі, фінанси); 
- аналіз руху дітей (кількість випадків влаштування/відрахування/причини). 

 

5. Розробка дизайну нових та посилення існуючих послуг в громадах: 
- послуги, направлені на попередження потрапляння дітей до закладів інституційного 

догляду та укріплення сімей; 
- послуги з підтримки дітей, які будуть виведені із інституцій (підтримка біологічних сімей, 

розвиток альтернативних форм догляду); 
- визначення потреб у спеціалістах (кількість, кваліфікації); 
- навчання спеціалістів. 

 
6. Розробка і затвердження плану впровадження деінституціалізації: 

- планування створення превентивних послуг в громадах; 
- планування створення альтернативних форм догляду в громадах; 
- планування закриття/трансформації закладів інституційного догляду; 
- планування підготовки, перепідготовки спеціалістів; 
- планування фінансових ресурсів. 

 
7. Підготовка і переведення дітей (на рівні кожного закладу інституційного догляду) 
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- визначення нових місць подальшого проживання дітей, що здійснюється за результатами 
оцінки потреб дітей; 

- розробка індивідуальних планів роботи з дітьми; 
- розробка планів переміщення дітей; 
- підготовка і здійснення переміщення дітей. 

 
8. Підготовка і переведення персоналу закладів інституційного догляду: 

- оцінка персоналу; 
- попередження персоналу; 
- навчання персоналу, який бажає працювати у форматі нових послуг; 
- переведення персоналу. 

 
9. Логістика виконання плану впровадження деінституціалізації: 

- створення нових послуг, підготовка нових місць влаштування дітей; 
- переведення дітей після створення нових місць влаштування; 
- підготовка і навчання персоналу з надання нових послуг, його наявність до моменту 

переведення дітей. 
 

10. Моніторинг і оцінка результатів, корегування планів: 
- моніторинг загального впровадження плану деінституціалізації; 
- моніторинг переміщення дітей із інституцій до нових місць влаштування; 
- оцінка впливу на дитину кожного нового влаштування; 
- створення бази даних з індивідуальною інформацією про кожну дитину, переведену із 

закладів інституційного догляду; 
- механізми реагування на виявлені випадки порушення прав дітей; 
- перегляд планів, корегування. 

 

 
2 етап 
Тренер об’єднує учасників у 5 груп і роздає підготовлене завдання до вправи (додаток 2.1.1 
– про складові ДІ). Вони мають детально розглянути зміст складових та підготувати чіткі 
відповіді на запитання (тренер наводить приклади): 

 

 

- Які можуть виникнути ризики для дітей та сімей, якщо ця складова не буде 
реалізована в повному обсязі (основні ризики)? 

- Як попередити ризики (чіткі дії)? 

Групи по черзі презентують напрацювання, а інші учасники доповнюють відповіді.  
 
 

До уваги тренера 

Групи можуть обрати будь-який спосіб оформлення своїх напрацювань. Проте їх зручно 
презентувати, якщо ризики і відповідь на ризики для їх порівняння містяться на одному аркуші 
паперу. Тому групам можна запропонувати такий варіант. 

 

Ризики, якщо складова не впроваджена Дії з попередження ризиків  

 

Підвищення рівня обізнаності 

- нерозуміння актуальності та суті реформи 
- супротив, що може виражатися в 

ігноруванні реформи, інертності або навіть 
протестних діях 

- страх,  нерозуміння, що і як робити 

- інформаційні заходи про шкідливий вплив 
інституційного догляду на дитину, сім’ю, 
суспільство; про суть реформи та вигоди 
для кожної сім’ї і дитини 
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- хибні переконання, що інтернати – це 
добре для дитини 

- сприйняття реформи лише як закриття 
закладів, відсутність розуміння 
необхідності розвивати послуги в громадах 

- навчання фахівців різних галузей, 
дотичних до реформи 

- популяризація сім’ї та сімейного 
виховання для дитини 

- презентація досвіду інших країн та 
успішного українського досвіду 

- створення майданчиків для громадських 
обговорень 

- популяризація волонтерства (залучення 
охочих громадян від роздачі листівок до 
участі у ремонті та облаштуванні нових 
послуг тощо) 

 

Управління процесом  

- відсутність відповідального за координацію 
та управління процесом на різних рівнях 

- не всі структури включені до реформи, не 
враховані їх функції 

- перекладання відповідальності на інших 
- недотримання часових рамок 
- відсутність плану ДІ або його формальність 
- незрозумілість і хаотичність у формуванні 

послуг 
- нецільове використання коштів 
- не закладено фінансування 
- відсутність розпорядчих та координуючих 

документів 
- псевдореформа 

- чітко визначений відповідальний за 
управління процесом, його роль 
закріплена у розпорядчих документах 

- створені міжвідомчі робочі групи з 
реформування на різних рівнях 
(національний, обласний, 
районний/міський/ ОТГ) 

- наявні плани впровадження реформи, де  
визначені відповідальні за впровадження, 
визначені ресурси 

- постійні заходи з аналізу, моніторингу та 
планування процесу реформи на різних 
рівнях 

- неупереджений підхід 

 

Аналіз на місцевому/регіональному/національному рівні  

- неправдива інформація призведе до 
хибних висновків 

- план реформування не відповідатиме 
реальним потребам 

- створені послуги будуть неефективні 
- необґрунтоване використання ресурсів 
- відсутність коштів для здійснення реформи  
- потрапляння дітей до закладів 

інституційного догляду 
продовжуватиметься  

- розроблено інструментарій для 
здійснення аналізу роботи 

- визначені відповідальні особи 
- навчені виконавці 
- доступні ресурси в достатній кількості 

(матеріальні та людські) 
- вільний доступ до інформації щодо дітей, 

сімей, механізмів функціонування  

 

Аналіз на інституційному рівні 

- потреби дітей не будуть враховані 
- рішення, які будуть прийняті щодо дітей, не 

відповідатимуть їх найкращим інтересам 
- біологічні сім’ї дітей не будуть включені в 

роботу 
- відсутній дієвий план використання 

людських та матеріальних ресурсів закладу 
після його трансформації 

- неефективне використання ресурсів  
- не змінений механізм поповнення закладу 

дітьми 
- неможливість спланувати переміщення 

дітей 

- розроблено інструментарій з оцінки 
- навчена команда фахівців, які здійснюють 

оцінку 
- відкритий доступ до всієї необхідної 

інформації 
- достатньо ресурсів для здійснення 

виїздів, додаткових обстежень тощо 
- вільний доступ для спілкування з дітьми 

та персоналом 
- кадровий аналіз (висновок про 

можливість перепрофілювання) 
- якісна оцінка потреб дітей та ресурсів їх 

сімей 
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- неможливість спланувати переведення 
персоналу 

 

Розробка альтернативних послуг 

- сім’ї та діти не отримають необхідної 
підтримки, тому кількість дітей, які 
потребуватимуть альтернативних форм 
догляду, збільшиться 

- в сім’ях, які перебувають в складних 
життєвих обставинах, криза поглибиться 

- система захисту дітей не відповідатиме 
європейським цінностям та підходам 

- не відбудеться виведення дітей з інституцій 
- інституції продовжать поповнюватися 

новими дітьми 
- персонал інституцій не бачитиме 

альтернативи для працевлаштування 

- планування послуг відповідно до потреб 
громади та цільових груп 

- картування наявних і необхідних послуг 
- планування і розробка нових послуг, 

посилення існуючих 
- навчання фахівців 
- зміна підходів у роботі з сім’ями та дітьми  
- передбачені достатні фінансові ресурси 
- сформоване чітке бачення, як мають 

надаватися нові послуги 
- розроблено процедури та інструментарій 

для нових послуг 
- сплановано бюджет з врахуванням 

створення та утримання нових послуг 

 

Планування перерозподілу ресурсів (фінансових, людських, капітальних) 

- неефективне використання ресурсів 
- фінансово обтяжені громади 
- неможливість створити нові послуги 
- вивільнення фахівців із закладів 

інституційного догляду (безробіття) без їх 
перепідготовки та залучення до нових 
послуг 

- неефективне використання матеріальних 
цінностей, будівель тощо 

- облік наявних ресурсів 
- формування запиту про ресурси у зв’язку зі 

створенням нових послуг 
- планування перерозподілу існуючих 

ресурсів 
- врахування додаткових витрат на 

перехідний період 
- ефективне використання комунальної 

власності 
- перенавчання фахівців, підготовка до нової 

роботи 
- зрозумілі процедури передачі будівель та 

обладнання різних рівнів власності 
(обласний, районний, громади) 

 

Підготовка та переміщення дітей 

- відсутність об’єктивної інформації про 
готовність дитини та сім’ї до переміщення  

- відсутність кваліфікованих спеціалістів, 
здатних знизити травмуючий ефект від 
переміщення   

- нездатність нового середовища 
забезпечити потреби дитини 

- переміщення дітей без підготовки та 
аналізу ситуації 

- переміщення дітей з однієї інституції в іншу 

- наявні плани переміщення для кожної 
дитини 

- достатньо часу для підготовки дитини та 
середовища до переміщення 

- плани з розвитку соціальних послуг, 
сімейних форм та малих групових будинків 
вчасно виконуються 

- діти беруть участь у розробці планів 
переміщення 

- дотримання термінів влаштування дітей 
- наявність достатніх ресурсів для роботи з 

дітьми та сім’ями в процесі переміщення 

 

Підготовка та переведення персоналу 

- саботаж 
- негативний вплив на дітей 

- сплановані можливості працевлаштування 
фахівців (робочі місця) 
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- втрата людського ресурсу, який можна 
було б використати на новому робочому 
місці 

- не сплановане та не підготовлене 
навчання для фахівців 

- забезпечено безкоштовне навчання для 
перекваліфікації та підготовки до нової 
роботи  

 

Логістика  

- стрес для дітей, порушення їх прав 
- колапс, коли старі заклади закриті, 

фінансування зупинене, а нові послуги та 
форми альтернативного догляду ще не 
«запущені» 

- послуги почнуть працювати без 
підготовлених спеціалістів 

- неефективне використання ресурсів 
- супротив громади, спеціалістів 
- порушення якості, послідовності, термінів 

у реалізації одних складових призведе до 
неможливості впроваджувати інші 

- детальний план 
- постійний моніторинг з метою узгодження дій 
- наявний відповідальний орган / особи за 

координацію та здійснення логістики 
- систематична звітність 
- особиста відповідальність за порушення 

термінів виконання завдань 
 
 

 

Моніторинг і оцінка 

- формальне втілення ДІ 
- можливість уникнути відповідальності за 

неефективне впровадження реформи 
- проведення реформи шляхом укрупнення 

інституцій або зміни їх назви 
- тимчасове виведення дітей з інституцій та 

повернення через певний час  
- відсутність об’єктивної інформації про 

впровадження реформи 
- не аналізується динаміка реформи  

- розроблений інструмент моніторингу 
- визначений відповідальний за моніторинг та 

оцінку 
- проводиться щорічний зріз даних щодо 

впровадження реформи 
- дані моніторингу та оцінки є 

загальнодоступними 
- моніторинг та оцінку проводить група 

незалежних експертів 
- наявна база даних дітей, яка відображає їх 

рух  
 

 

 
Узагальнення з теми 
 

 

5 хв. 

Мета: підсумувати найважливіші для учасників результати роботи протягом 
двох сесій.  

Ресурси: ММ-презентація «Модуль2. Заняття 2.1» (слайд №39). 

Хід проведення:  

Тренер пропонує кожному учаснику дуже стисло озвучити найбільш важливий результат 
його навчання протягом цих двох сесій (про що дізнався чи зрозумів / переконався).  
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ДОДАТКОВА ВПРАВА 

Вправа «Завдання ДІ» 

 

25 хв. 

 

Мета: ознайомити учасників із завданнями реформування системи 
інституційного догляду та виховання дітей в Україні, передбачені в 
національній стратегії з ДІ. 

Ресурси: блокнот для фліпчарту, маркери, 4 конверти з надписами (цілями  
ДІ відповідно до національної стратегії), в конвертах - картки з завданнями, 
викладеними у Національній стратегії (на кожній картці одне завдання).   

Хід проведення:  

Тренер об’єднує учасників у 4 групи і роздає по конверту з завданням, що має бути виконане 
в рамках досягнення однієї з цілей Національної стратегії з реформування інституційного 
догляду та виховання дітей 2017 – 2026 рр.  

Групи мають ознайомитися із змістом завдань та визначити, на якому рівні (національному 
чи громад) необхідно їх реалізувати.  

По завершенні роботи вони по черзі презентують свої напрацювання.  

До уваги тренера 
 
Витяг із Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та 
виховання дітей 2017 – 2026 рр 

 Цілі та завдання 

Ціль 1. Інтегрування та координація дій для забезпечення реформування системи 
інституційного догляду та виховання дітей 

Основними завданнями є: 

удосконалення законодавства для забезпечення реформування системи інституційного 
догляду та виховання дітей; 

інтегрування основних принципів, цілей і завдань Стратегії у пріоритетні  напрями діяльності 
органів виконавчої влади; 

запровадження механізму міжвідомчої координації дій для досягнення цілей і виконання 
завдань Стратегії; 

конкретизація та розмежування повноважень і відповідальності органів виконавчої влади на 
центральному та місцевому рівнях щодо забезпечення прав дитини та підтримки сім’ї, сприяння у 
реалізації таких повноважень органами місцевого самоврядування; 

розроблення фінансових механізмів забезпечення реформування системи інституційного 
догляду та виховання дітей, розвитку послуг з підтримки дітей і сімей з дітьми; 

розроблення та впровадження регіональних планів реформування системи інституційного 
догляду та виховання дітей; 

розроблення та впровадження системи моніторингу та оцінювання процесу реформування 
системи інституційного догляду та виховання дітей; 

впровадження механізму прийняття рішень у найкращих інтересах дитини всіма суб’єктами 
забезпечення та захисту її прав, а також залучення дітей до прийняття рішень з питань, що 
стосуються їх життя. 

Ціль 2. Розвиток ефективної та спроможної системи підтримки зростання дітей у сім’ї 

Основними завданнями є забезпечення: 

виявлення сімей з дітьми, які перебувають на ранніх етапах вразливості, підтримки 
біологічної сім’ї дитини; 
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розвитку мережі та забезпечення надання освітніх, медичних, соціальних, реабілітаційних 
послуг (зокрема раннього втручання, інклюзивного навчання) на рівні територіальної громади з 
урахуванням її фінансових можливостей і потреб мешканців; 

доступності послуг для дітей з особливими потребами, зокрема дітей з інвалідністю, та 
сімей, у яких виховуються такі діти; 

сімей, які мають дітей з інвалідністю, послугами з підтримки з урахуванням потреб таких 
дітей та сімей, зумовлених інвалідністю дитини; 

розвитку послуг з підтримки сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, з метою збереження сім’ї для дитини; 

створення належних умов для участі неурядових організацій у наданні послуг сім’ям з 
дітьми; 

врахування в процесі стратегічного планування розвитку територіальних громад потреб 
сімей з дітьми; 

створення ефективних механізмів підтримки сімей з дітьми, що поєднують фінансову, 
матеріальну допомогу та послуги для сприяння батькам у виконанні своїх обов’язків з догляду та 
виховання дітей і подолання складних життєвих обставин; 

підвищення професійного рівня фахівців, які надають послуги дітям і сім’ям з дітьми, та рівня 
спроможності учасників процесу реформування системи інституційного догляду та виховання 
дітей; 

розроблення та впровадження механізмів моніторингу та оцінювання ситуації у 
територіальних громадах на забезпечення реалізації права дитини на виховання в сім’ї. 

Ціль 3. Забезпечення якісного альтернативного догляду дітей, які залишилися без 
піклування батьків, з метою запобігання потраплянню таких дітей до закладів інституційного 
догляду та виховання дітей 

Основними завданнями є забезпечення: 

розвитку послуг альтернативного догляду за дітьми, які з певних причин не можуть 
проживати з біологічними батьками; 

послугами альтернативного догляду за дітьми віком до трьох років з метою припинення 
практики направлення таких дітей до закладів інституційного догляду та виховання дітей; 

вжиття заходів до припинення влаштування дітей до закладів інституційного догляду та 
виховання дітей з причин бідності або перебування сім’ї у складних життєвих обставинах; 

запровадження механізму врахування інтересів та індивідуальних потреб кожної дитини під 
час визначення форми її влаштування; 

розроблення та затвердження стандартів якості послуг альтернативного догляду за дітьми; 

розроблення та затвердження стандарту послуги з підготовки до самостійного життя дітей, 
які виховуються в системі альтернативного догляду за дітьми. 

Ціль 4. Забезпечення участі суспільства у реалізації Стратегії 

Основними завданнями є забезпечення: 

формування суспільної думки щодо важливості виховання та розвитку дитини у сім’ї, 
неприпустимості розлучення дитини з батьками через особливості її розвитку, негативних 
наслідків інституційного догляду та виховання для дитини та суспільства в цілому, важливості ролі 
територіальної громади в забезпеченні найкращих інтересів дітей; 

інформування суспільства про реформування системи інституційного догляду та виховання 
дітей через засоби масової інформації із залученням лідерів громадської думки тощо; 

створення сприятливих умов для залучення до реалізації Стратегії представників бізнесових 
кіл, міжнародних донорів України, волонтерів та інших спонсорів; 

впровадження громадського контролю прийняття рішень стосовно дитини в її найкращих 
інтересах, дотримання прав дитини в закладах інституційного догляду та виховання дітей. 
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ДОДАТКИ ДО ЗАНЯТТЯ 2.1 

Додаток 2.1.1 

Картки до вправи «Принципи ДІ» 

 
безпека і благополуччя дитини 

 є пріоритетом державної політики 
 
 

 
сім’я є найкращим середовищем 

 для виховання та розвитку дитини 
 
 

 
збереження сім’ї для дитини  

є головною умовою забезпечення  
найкращих інтересів дитини та її благополуччя 

 

 
державою заохочується та підтримується 

відповідальне батьківство 
 
 

 
реформування системи інституційного догляду  
та виховання дітей проводиться з урахуванням 

потреб, думки та інтересів кожної дитини 
 

 
залучення дітей до прийняття рішень,  

що стосуються їх життя та майбутнього 
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Додаток  2.1.2 

 

 
Картка 1 

 
 
 
 
 
 
 

1. Підвищення рівня обізнаності.  
Дуже важливо, щоб усі ключові учасники процесу чітко розуміли негативні наслідки 
інституціалізації і брали активну участь в процесі. Таким чином, необхідно підвищувати 
обізнаність щодо двох ключових питань.  
1. Причини закриття/трансформування інституції: 

• Інституційний догляд як традиційна практика є неприпустимим. 

• Наслідки інституціалізації для дітей. 

• Право дитини знати і одержувати піклування з боку її родини (Конвенція ООН про 
права дитини, Стаття 7). 

• Право батьків на родинне життя (Європейська конвенція з прав людини). 

• Соціальні та економічні втрати для суспільства.  
 
2. Як функціонують інституції: 

• Інституція не є статичним поняттям; в ній відбуваються постійні, динамічні процеси 
прийому, утримування та випускання дітей.  

• Закриття інституції залежить від пошуку альтернативних влаштувань для усіх її 
мешканців та попередження подальшого прийому дітей.   

 

2. Управління процесом. 
 Для забезпечення належної реалізації деінституціалізації необхідно, щоб усі зацікавлені 
учасники були задіяні в процесі розробки й управління. Для цього рекомендується 
створити дві структури: 

• Організаційний комітет. Цей орган, до складу якого увійдуть старші представники 
усіх учасників, відповідає за розробку планів дій, веде спостереження за 
впровадженням деінституціалізації та здійснює моніторинг його впливу.  

• Група управління. Ця мультидисциплінарна команда, яка складається з 
висококваліфікованих і досвідчених фахівців, здійснює повсякденну реалізацію 
плану дій.  
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Картка 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Аналіз 
 на місцевому/регіональному/національному 
рівні.  
Це первинна оцінка, яка дозволить з’ясувати:  

• Загальну ситуацію, кількість та характеристики дітей, які перебувають в 
інституціях, зокрема, їхній вік, стать, етнічну приналежність, особливі потреби; 

• Обсяги існуючих альтернативних послуг та ресурсів – що уже існує в державному 
та приватному секторі; 

• Кількість закладів стаціонарного догляду та чисельність персоналу; 

• Інституції найнижчої якості як пріоритет для втручань. 
 

Графік і пріоритети закриття інституцій ґрунтуються на наступних критеріях: 

• Рівень уразливості дітей. 

• Рівень впливу на систему. 
 

4. Аналіз на інституційному рівні.  
Після визначення пріоритетної інституції, необхідно провести детальну оцінку 
наступного:  

• Оцінка дитячих потреб та ситуації в родинах, в тому числі існування будь-яких 
особливих потреб та можливості пошуку родин; 

• Оцінка інституційних ресурсів, в тому числі кадрів, будівель та фінансів; 

• Аналіз «запасу» (поточна кількість мешканців) та «приросту» (прийом та випуск 
дітей) інституції.  
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5. Розробка альтернативних послуг.  
Інформація, зібрана в рамках Пункту 4 є достатньою для того, щоб почати створювати 
нові послуги. В ідеалі необхідний такий набір послуг, який задовольнятиме усі 
індивідуальні потреби і враховуватиме особливі обставини кожної дитини. Такі послуги 
мають, щонайменше, включати наступне: 

• Послуги з попередження; 

• Послуги з реінтеграції та альтернативного догляду; 

• Влаштування в прийомні сім’ї та усиновлення; 

• Дитячі будинки для малих груп (спеціалізований стаціонарний догляд). 
 
Якщо це можливо, усіх дітей слід розміщувати під опіку сімейного виховання, наприклад, 
повернути до батьків чи у родину родичів, розмістити у прийомній родині або всиновити.  
 
Слід також планувати альтернативне використання будівель, бажано для нових послуг 
(наприклад, центрів денного перебування). Ці будівлі більше ніколи не можна 
використовувати в якості великого стаціонарного закладу для дітей.  
 
Крім того, необхідно спланувати подальше працевлаштування персоналу у нових 
службах, наприклад, працювати в якості прийомних батьків чи персоналу центрів денного 
перебування.  
 

6. Планування перерозподілу ресурсів – 
фінансових, людських, капітальних.  
Після закінчення розробки комплексного плану нових послуг, можна зробити чітке 
проектування того, які фінансові, людські та інші ресурси необхідно залучити для 
розробки і функціонування нових послуг.  

• Така проекція повинна здійснюватися після проведення аналізу існуючих ресурсів 
- слід розробити плани переведення цих ресурсів зі старої інституції у нові послуги. 

• Усі кошти, які наразі використовуються інституцією, повинні бути зафіксовані і 
спрямовані в альтернативні служби, створені в рамках деінституціалізації. 

• Необхідно визначити кошти, необхідні для покриття додаткових витрат на 
створення альтернативних послуг, а також перехідних витрат. 
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7. Підготовка та переведення дітей.  
Після того, як буде розпочато процес створення послуг, слід дуже ретельно і обережно 
запланувати та почати здійснювати підготовку і переведення дітей. Можливо, це 
найважливіший аспект усього процесу деінституціалізації.  

• Визначення нових місць перебування дітей повинне засновуватися на особистих 
оцінках та планах догляду кожної дитини, причому для дітей з особливими 
потребами слід планувати особливі втручання.  

• Зазвичай переїзди для дітей – це травматичний досвід, і ці травми тільки 
посилюються серед дітей з особливими потребами та серед тих, хто не розуміє, 
що відбувається з ними. Таким чином, дітей необхідно дуже ретельно підготувати 
до цього процесу. Існує ціла низка методологій, покликаних сприяти цьому 
процесу.  

• Дітей слід переводити поетапно. Якщо всіх дітей забрати з інституції в один день, 
то фахівцям не вдасться здійснити процес деінституціалізації з тією особистою 
увагою до потреб кожної дитини, яка гарантуватиме успішне переміщення.  

• Дуже важливо, щоб усі офіційні рішення щодо переміщення дитини приймалися 
відповідними органами до дати запланованого переїзду. Крім того, слід вжити 
заходів, щоб відповідні фінансові ресурси «йшли слідом» за дитиною. 

 

8. Підготовка та переведення персоналу.  
Якщо це можливо, весь персонал інституції повинен отримати можливість пройти 
перепідготовку і отримати роботу в нових службах. Ключовими компонентами цього 
процесу є: 

• Об’єктивний та прозорий процес оцінювання навичок та досвіду співробітників, а 
також відбір тих, хто відповідає вимогам нових послуг.  

• Нові послуги повинні мати таке географічне положення, яке б максимально 
відповідало потребам дітей у цих послугах. Тому деяким співробітникам, аби 
залишитися на роботі, доведеться переїхати на нове місце.  

• Надзвичайно важливими є ефективні комунікації з персоналом, вислуховування 
та вирішення їхніх тривог (перетворення головних противників на агентів змін). 
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9. Логістика.  
Логістичний графік повинен повністю співпадати з графіком переміщення дітей. Це 
передбачає наступне: 

• План для забезпечення альтернативних влаштувань та послуг з підтримки має 
бути готовим до моменту фактичного переїзду дітей. 

• Забезпечення повної готовності нових домівок, ділянок та обладнання. 

• Перевірка наявності бюджетів та фінансів. 

• Забезпечення підготовки і готовності персоналу та піклувальників у громаді. 

• Переїзд заплановано відповідно до індивідуальних потреб кожної дитини, а не 
керується іншими пріоритетами.  

• Забезпечення підготовки та переміщення кожної дитини відповідно до 
логістичного графіку – тимчасове влаштування є неприпустимим.  

 

10. Моніторинг та оцінка.  
Для того, щоб гарантувати безпеку і належний догляд за дітьми у їхніх нових домівках, 
необхідно створити систему моніторингу та підтримки. Найважливішими показниками 
успішності влаштування є покращення здоров’я, розвитку і поведінки дитини. Таким 
чином, перед переведенням дитини з інституції, необхідно зібрати базисні дані і 
регулярно оновлювати їх уже на новому місці.  
 
Слід створити базу даних з індивідуальною інформацією про кожну дитину, в тому числі 
– результати оцінювань, моніторингу та оцінки: 

• Оцінювання кожної дитини, її піклувальника (піклувальників), нового місця 
проживання та записи даних.  

• Моніторинг переїзду кожної дитини на нове місце та реєстрація того, як дитина 
обживається у своєму новому фізичному та соціальному середовищі. 

o Переконатися, що досвід, який отримує дитина, відповідає плану догляду, 
а всі втручання узгоджуються з нею. 

• Оцінка успіху кожного нового влаштування шляхом відстеження ефективності 
батьківства/піклування, стану здоров’я, розвитку і поведінки дитини.  

o Відзначити фактори ризику для дитини, батьків та родини, пов’язані з 
можливими незадовільними наслідками. 
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Заняття 2.2. Підтримка сім’ї, попередження розлучення дітей з 
батьками 

Завдання: 

- сформувати в учасників розуміння поняття «соціальні послуги», «базові соціальні 
послуги»; 

- ознайомити з класифікацією соціальних послуг відповідно до українського 
законодавства; 

- проаналізувати основні потреби цільових груп у послугах для запобігання 
розлученню дітей з батьками;  

- визначити основні організаційно-правові форми суб’єктів надання відповідних 
послуг;  

- ознайомити учасників з досвідом зарубіжних країн у наданні послуг сім’ям з дітьми; 
- представити український передовий досвід із забезпечення права дитини зростати у 

біологічній родині. 

 Загальна тривалість: 3 год.  

План заняття:  

№ з/п Структура Тривалість 

1. Презентація теми заняття 5 хв. 

2. 
Інформаційне повідомлення «Державна підтримка сімей з 
дітьми» 15 хв.  

3. 
Вправа «Казкова країна - або як ефективно допомогти сім’ям з 
дітьми» 35 хв. 

4. 
Вправа «Фахівець із соціальної роботи в громаді» 

15 хв. 

5.  
Міні-лекція «Стаціонарні послуги для сімей з дітьми (успішний 
український досвід)» 20 хв. 

Перерва 

6. Вправа «Соціальні послуги для сімей з дітьми з інвалідністю в 
Україні» 

40 хв.  

7. 
Інформаційне повідомлення «Соціальні послуги для дітей з 
девіантною або делінквентною поведінкою» 10 хв.  

8. 
Вправа «Зарубіжний досвід у сфері надання послуг сім’ям та 
дітям»  30 хв. 

9. Узагальнення з теми. Домашнє завдання  10 хв. 
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Хід проведення заняття 

Презентація теми заняття 

 

5 хв. 

 

 

Мета: ознайомити учасників з темою заняття «Підтримка сім’ї, 
попередження розлучення дітей з батьками», мотивувати до її вивчення. 

Ресурси: ММ-презентація «Модуль2. Заняття 2.2» (слайд № 3). 

Хід проведення:  

Тренер, використовуючи ММ-презентацію, представляє тему й завдання тренінгового 
заняття. 

 

Слова тренера 

Під час проходження першого модуля ми зрозуміли, що сім’я дуже важлива для дитини, особливо 
– рідна.  Ми розглянули причини розлучення дитини з батьками та дійшли висновку, що основною 
причиною роз’єднання дітей з сім’ями є відсутність належної і своєчасної допомоги. Тобто для 
попередження сепарації дітей з їхніми батьками ми маємо посилити роботу з сім’ями через 
розвиток нових сервісів (Україна ратифікувала Конвенцію ООН про права дитини та має 
забезпечити її дотримання). А низка статей Конвенції встановлює право дітей на проживання зі 
своїми родинами, а також обов’язок держави підтримувати їх і надавати послуги, які 
забезпечуватимуть виховання дитини у її сім’ї, наскільки це можливо (Статті 7, 9 та 19). Таким 
чином, розвиток послуг на рівні громади, спрямованих на попередження розлучення дітей з 
родинами, має стати одним із головних напрямів реформування системи. 
 
Керівні принципи альтернативного догляду дають орієнтири щодо створення послуг для підтримки 
та збереження рідної сім’ї, зокрема принцип 34 визначає, що державам слід реалізовувати 
ефективні заходи для попередження залишення чи відмови від дитини та роз’єднання дитини з її 
сім’єю. Такі заходи соціального захисту повинні включати наступне: 

a) послуги щодо зміцнення сім’ї, наприклад, навчальні курси та заняття з питань батьківства, 
заохочення позитивних взаємостосунків між батьками та дітьми, розвиток навичок розв’язання 
конфліктів, можливості для працевлаштування та отримання доходу і, за необхідності – соціальну 
допомогу; 

b) допоміжні соціальні послуги, наприклад, денний догляд, послуги з посередництва та 
примирення, лікування алкогольної та наркотичної залежності, фінансову допомогу та послуги для 
батьків і дітей з інвалідністю. Такі послуги, бажано комплексного та ненастирливого характеру, 
мають бути безпосередньо доступними на рівні громади; вони мають забезпечувати активну 
участь сімей у якості партнерів, об’єднуючи їх ресурси з можливостями громади та осіб, які 
піклуються про дитину; 

c) молодіжну політику, спрямовану на розширення можливостей молодих людей успішно 
вирішувати проблеми повсякденного життя, включно з рішенням залишити батьківський дім, а 
також на підготовку майбутніх батьків, здатних приймати обґрунтовані рішення стосовно власного 
репродуктивного здоров’я та виконувати відповідні обов’язки. 

 

Отже, протягом наступних трьох годин в рамках теми «Підтримка сім’ї, попередження розлучення 
дітей з батьками» ми говоритимемо про ті послуги, які мають бути створені на рівні громади, щоб 
забезпечити можливість дітям зростати в рідних сім’ях.  

Ми зосередимося на питаннях: 

- яка допомога сім’ям та дітям передбачена в Україні відповідно до чинного законодавства; 
- соціальні послуги та їх класифікація; 
- які соціальні послуги необхідні сім’ям з дітьми різних цільових груп, щоб забезпечити 

первинну та вторинну профілактики; 
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- соціальні послуги в міжнародній практиці;   
- основні організаційно-правові форми суб’єктів надання послуг;  
- кращий український досвід з організації послуг для сімей з дітьми, направлених на 

забезпечення права дитини зростати у рідній сім’ї. 

 
Інформаційне повідомлення «Державна підтримка сімей з дітьми» 
 

 
15 хв. 
 

Мета: поінформувати учасників щодо видів державної підтримки сімей з 
дітьми. 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль2. Заняття 2.2» (слайди №4-12). 
 

Хід проведення:  
  
Тренер, використовуючи ММ-презентацію, інформує учасників про державну підтримку 
сім’ї. 
 
 

Інформаційне повідомлення 

Держава підтримує вразливі сім’ї, щоб посилити їхню спроможність турбуватися про своїх дітей. 

Соціальна підтримка сімей має три складові: 

- соціальна допомога - фінансові виплати сім’ям, визначені законодавством; 

- соціальні пільги - встановлений законодавством дозвіл на повне або часткове 
звільнення певних категорій осіб від виконання відповідних обов'язків, що встановлені для 
інших суб'єктів (категорії суб'єктів), або надання особі додаткових прав (додаткового 
змісту та обсягу права) у визначеній сфері, порівнюючи з правами (обсягом прав) інших 
осіб у цій сфері; 

- соціальні послуги - дії, спрямовані на профілактику, подолання складних життєвих 
обставин, в яких перебуває особа/сім’я, або мінімізацію їх наслідків. 

Наразі в Україні для сімей з дітьми передбачені такі види соціальної допомоги: 

- допомога у зв’язку з вагітністю та пологами; 
- допомога при народженні дитини; 
- допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; 
- допомога на дітей одиноким матерям; 
- державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; 
- тимчасова державна допомога дітям у випадках, якщо місце проживання батьків 

невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або вони не мають можливості 
утримувати дитину; 

- державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям.  
 

Пільги для багатодітних сімей передбачені Законом України «Про охорону дитинства» (ч.3 ст. 
13):   

- 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата); 

- 50-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газопостачання, 
електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових 
потреб; 
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- 50-відсоткова знижка вартості палива, у тому числі рідкого, якщо відповідні будинки не 
мають центрального опалення; 

- 50-відсоткова знижка абонентної плати за користування телефоном. 

Цим Законом також передбачені пільги дітям з багатодітних сімей, а саме: 

- безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів; 
- щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних та комунальних закладах 

охорони здоров’я; 
- компенсація витрат на зубопротезування; 
- першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та 

першочергова госпіталізація; 
- безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), 

автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також 
залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і 
міжміських маршрутів; 

- безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку; 
- діти з багатодітних сімей, у складі яких є п’ятеро і більше дітей, а також особи віком від 18 

до 23 років із таких сімей звільняються від плати за навчання у вищих навчальних 
закладах державної та комунальної форми власності усіх рівнів акредитації за умови, що 
певний освітньо-кваліфікаційний рівень вони здобувають вперше. 

 

Крім цього, окремі види пільг передбачені іншими законами, зокрема: 

1. Законом України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» (п. 1 ст. 1) визначено, 
що матері, які народили п’ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, мають 
право на отримання пенсії за особливі заслуги перед Україною. 

2. Кодексом законів про працю України (ст. 182-1) та Законом України «Про відпустки» (ст. 
19) встановлено, що жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або 
дитину з інвалідністю, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує 
дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному 
закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова 
оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і 
неробочих днів.  

3. Законом України «Про житловий фонд соціального призначення» (ст. 11) гарантоване 
право сімей, які мають п’ятеро і більше дітей, та у разі народження у однієї жінки 
одночасно трьох і більше дітей позачергового отримання квартир або садибних 
(одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення, а також 
позачергове право отримання житлового приміщення відповідно до ст. 46 Житлового 
кодексу України. 

Пільги та види державної допомоги, про які ми щойно говорили, переважно направлені на 
профілактику складних життєвих обставин та попередження вилучення дитини з сім’ї.  

Надання соціальних послуг врегульоване Законом України «Про соціальні послуги» (2019 р.), 
який визначає, що 

соціальні послуги – це дії, спрямовані на профілактику, подолання складних життєвих обставин, 
в яких перебуває особа/сім’я, або мінімізацію їх наслідків. Особі/сім'ї можуть надаватися одна або 
одночасно декілька соціальних послуг. Порядок організації надання соціальних послуг 
затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Соціальні послуги поділяються на послуги, спрямовані на: 

1) соціальну профілактику — запобігання виникненню складних життєвих обставин та/або 
потраплянню особи/сім’ї в такі обставини; 

2) соціальну підтримку — подолання особою/сім’єю складних життєвих обставин; 
3) соціальне обслуговування — мінімізацію для особи/сім’ї наслідків складних життєвих 

обставин, підтримку їх життєдіяльності та включення у громаду. 
 
Соціальні послуги за типами поділяються на: 
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1) прості соціальні послуги, що не передбачають надання постійної або систематичної 
комплексної допомоги (інформування, консультування, посередництво, надання притулку, 
представництво інтересів тощо); 

2) комплексні соціальні послуги, що передбачають узгоджені дії фахівців з надання 
постійної або систематичної комплексної допомоги (догляд, виховання, спільне проживання, 
соціальний супровід, кризове втручання, підтримане проживання, соціальна адаптація, соціальна 
інтеграція та реінтеграція тощо); 

3) комплексні спеціалізовані соціальні послуги, що надаються певній категорії отримувачів 
соціальних послуг (ВІЛ-інфікованим особам, особам із залежністю від психотропних речовин, 
особам, які постраждали від торгівлі людьми, біженцям, особам із психічними розладами та 
іншим); 

4) допоміжні соціальні послуги, що надаються у вигляді натуральної допомоги (продукти 
харчування, предмети і засоби особистої гігієни, санітарно–гігієнічні засоби для прибирання, 
засоби догляду, одяг, взуття та інші предмети першої необхідності, організація харчування, 
забезпечення паливом тощо) та технічних послуг (транспортні послуги, переклад жестовою 
мовою тощо). 

 
Перелік соціальних послуг, що надаються відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», 
визначається Класифікатором соціальних послуг, який затверджується центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту 
населення. 
 

В Законі також йдеться про базові соціальні послуги: 
1) догляд вдома, денний догляд; 
2) підтримане проживання; 
3) соціальна адаптація; 
4) соціальна інтеграція та реінтеграція; 
5) надання притулку; 
6) екстрене (кризове) втручання; 
7) консультування; 
8) соціальний супровід; 
9) представництво інтересів; 
10) посередництво (медіація); 
11) соціальна профілактика; 
12) натуральна допомога; 
13) фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату   
      та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору; 
14) переклад жестовою мовою; 
15) догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних; 
16) супровід під час інклюзивного навчання; 
17) інформування. 
 

Отже, ми говорили про існуючу систему підтримки сім’ї, розглянули її недоліки. Тому надалі маємо 
подумати, як зробити її більш ефективною і дієвою. 
 
При цьому важливо врахувати, що вона буде ефективною лише в тому випадку, якщо в громаді 
будуть добре розвинені універсальні послуги – для всіх жителів громади в певний період їхнього 
життя. До таких послуг можна віднести навчання в школі або відвідування дитячого садка, медичні 
профілактичні та лікувальні послуги. Наприклад, на базі школи мають розвиватися додаткові 
опції, які дають можливість підтримати вразливі сім’ї:  безкоштовне або зі знижкою харчування 
дітей; групи продовженого дня, факультативні заняття (замість звертання до платних репетиторів 
чи нянь); гуртки; клуби за інтересами для дітей та батьків тощо. Так само при медичних закладах 
можуть функціонувати консультаційні пункти, де працює психолог та фахівець із соціальної 
роботи (зокрема у пологовому будинку); при жіночій консультації - курси з розвитку батьківської 
компетентності тощо. Це дає можливість виявити проблему на ранньому етапі і попередити 
загострення складних життєвих обставин.  
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Вправа «Казкова країна - або як ефективно допомогти сім’ям з дітьми» 
 

 

35 хв. 

 

Мета: сформувати розуміння, що перелік необхідних послуг у громаді має 
визначатися вивченими потребами сімей.   

Ресурси: блокнот для фліпчарту, маркери, ММ-презентація «Модуль2. 
Заняття 2.2» (слайд №13).  

Хід проведення:  

Тренер пропонує учасникам пригадати перший навчальний день першого модуля, коли 
вони обговорювали можливі причини розлучення дітей з батьками - за напрацюваннями у 
ході виконання вправи «Айсберг» (модуль 1, тема 2) можна визначити основні цільові групи, 
які найчастіше потребують підтримки через ризик втратити опіку над дитиною. Він не є 
вичерпним, але відображає основні сучасні тенденції в Україні.  

 

До уваги тренера 

Тренер може прикріпити до робочої дошки чи стіни аркуші паперу із зображенням «Айсберга»  
(причинами вилучення дітей) та узагальнює їх стосовно основних цільових груп.  
 

Такими групами можуть бути: 

- сім’ї, де батьки не забезпечують дітям належний догляд і турботу через брак знань,  
досвіду, бідність, вживання алкоголю, хворобу, домашнє  насильство та інші обставини, 
що можуть призвести до вилучення дітей і влаштування в заклади інституційного догляду;   

- сім’ї, які виховують дітей з порушеннями психофізичного розвитку чи ризиком їх 
виникнення (зі встановленою або не встановленою інвалідністю); 

- сім’ї з дітьми, які тимчасово не можуть забезпечити дитині безпечні умови проживання 
внаслідок відсутності житла або його незадовільного стану, спільного проживання з 
особами, схильними до насильства, внаслідок стихійного лиха тощо; 

- сім’ї, які виховують дітей з девіантною, адиктивною поведінкою і неспроможні самостійно 
справитися з проблемою. 
 

Далі тренер об’єднує учасників у 4 групи, роздає по картці з назвою цільової групи,  
пропонує уявити, що вони живуть у казковій країні, де за потреби можна створити будь-яку 
послугу для сімей з дітьми (головне - щоб дитина в результаті залишилася з батьками) і дає 
завдання: написати якомога більше послуг, які могли б бути корисними для визначеної 

цільової групи. Варто наголосити, що послуги можуть стосуватися різних сфер (освітньої, 
медичної, соціальної тощо), а також бути не лише принципово новими, а й оптимізованими 
(коли існуючі послуги орієнтовані саме на потреби клієнта). Наприклад, на базі школи може 
функціонувати група продовженого дня (денний догляд), або на базі амбулаторії сімейної 
медицини можуть проводитися курси для майбутніх батьків (школа відповідального 
батьківства). По завершенні роботи групи по черзі презентують свої напрацювання для 
обговорення у загальному колі і доповнення новими ідеями. 

 

До уваги тренера 

Орієнтовний перелік послуг: 
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Сім’ї, де батьки не забезпечують дітям належний догляд і турботу через брак знань,  
досвіду, бідність, вживання алкоголю, хворобу, домашнє насильство та інші обставини, що 
можуть призвести до вилучення дітей і влаштування в заклади інституційного догляду 

- супровід, консультування фахівця із соціальної роботи; 
- індивідуальна робота з членами сім’ї вузькопрофільних фахівців (психолог, 

психотерапевт, юрист, педагог, лікар, логопед, дефектолог тощо); 
- курси/тренінги з підвищення батьківського потенціалу; 
- курси/тренінги з формування фінансової грамотності; 
- тренінги для батьків (тематика відповідно до потреб); 
- тренінги для дітей (тематика відповідно до потреб); 
- організоване дозвілля для дітей; 
- групова психотерапія; 
- сімейна психотерапія; 
- групи взаємопідтримки;  
- денні послуги з догляду дітей; 
- денні консультаційні та розвиткові заняття для дітей; 
- послуга «перепочинок» (можливість влаштувати дитину/дітей на короткочасний 

цілодобовий догляд); 
- натуральна допомога; 
- оздоровлення; 
- представництво інтересів; 
- медіація; 
- мобільні бригади. 

 

Сім’ї, які виховують дітей з порушеннями психофізичного розвитку чи ризиком їх 
виникнення (зі встановленою або не встановленою інвалідністю) 

- інклюзивний клас, група; 
- денний догляд; 
- денні послуги з розвитку; 
- транспортна послуга; 
- послуга супроводу; 
- тимчасовий догляд за дітьми («перепочинок»); 
- реабілітаційні послуги (медичні і психологічні);  
- навчання і психологічна підтримка батьків; 
- послуга раннього втручання; 
- центри розвитку для дітей;  
- матеріальна допомога; 
- безкоштовні ліки, протези, спеціальне обладнання; 
- безкоштовне щорічне обстеження та лікування; 
- групи взаємопідтримки для дітей/молоді; 
- групи взаємопідтримки для батьків. 

 

Сім’ї з дітьми, які тимчасово не можуть забезпечити дитині безпечні умови проживання 
внаслідок відсутності житла або його незадовільного стану, спільного проживання з 
особами, схильними до насильства, внаслідок стихійного лиха тощо 

- притулок для жінок/чоловіків з дітьми з обмеженим терміном проживання; 
- кризовий центр для постраждалих від насильства (проживання спільно з дітьми); 
- центр/відділення матері і дитини; 
- соціальна квартира (проживання спільно з дітьми); 
- центр соціально-психологічної допомоги (денні послуги); 
- корекційна програма для агресора; 
- соціально-психологічна допомога в умовах безпечного проживання; 
- матеріально-фінансова допомога для оренди безпечного житла. 
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Сім’ї, які виховують дітей з девіантною, адиктивною поведінкою і неспроможні самостійно 
справитися з проблемою 

- послуги психологів, психотерапевтів, клінічних психологів; 
- медичні послуги, в тому числі лікарів-психіатрів, наркологів, неврологів, педіатрів тощо; 
- педагогічні послуги (репетитори); 
- юридична консультація; 
- короткотермінові стаціонарні послуги з лікування / корекції поведінки дітей (на вимогу 

батьків можливе спільне перебування з дітьми); 
- супровід сім’ї,  дитини; 
- гуртки, секції, молодіжні об’єднання – організація змістовного дозвілля; 
- матеріальна підтримка. 

 

 

Вправа «Фахівець із соціальної роботи в громаді» 
 

 

15 хв. 

 

Мета: сформувати переконання про необхідність введення посади фахівця 
із соціальної роботи в кожній громаді.   

Ресурси: ММ-презентація «Модуль2. Заняття 2.2» (слайди №14-18), 
блокнот для фліпчарту, маркери.  

Хід проведення:  

І етап 

Тренер просить учасників подивитися на напрацювання з попередньої вправи та  
виокремити ті послуги, які фахівець із соціальної роботи в громаді здатен надавати 
самостійно, та ті, які передбачають перенаправлення до інших спеціалістів або надавачів 
послуг.  

 

До уваги тренера 

Роблячи узагальнення, тренер має наголосити, що фахівець із соціальної роботи в громаді (ФСР) 
є первинною ланкою у наданні послуг. За його відсутності у громаді  неможливо забезпечити дієву 
профілактичну роботу та раннє виявлення вразливих сімей. Також він може надати допомогу  
сім’ям у подоланні складних життєвих обставин за місцем їх проживання. Проте для забезпечення 
допомоги сім’ям, які потребують більш вузькопрофільних спеціалістів (психолог, психотерапевт, 
юрист, фізичний реабілітолог тощо), у фахівця має бути можливість направити сім’ю до інших 
надавачів послуг, здатних забезпечити спеціалізовану допомогу. Це має застосовуватись у тих 
випадках, де проблема є комплексною або специфічною (психологічна травма, інвалідність тощо), 
і зусиль одного фахівця недостатньо для її подолання.  

Роботу ФСР можна порівняти з роботою сімейного лікаря. 

 

Лікар загальної практики – сімейний лікар Фахівець із соціальної роботи в громаді 

Проводить профілактичну роботу з виявлення 
ранніх та прихованих форм захворювання й 
факторів ризику, імунопрофілактику 
захворювань, експертизу 

Проводить профілактичну роботу з 
попередження  обставин, що можуть 
призвести до порушення прав дітей, появи 
складних життєвих обставин, вилучення дітей 
із сімей тощо 

Застосовує сучасні методи діагностики, 
лікування та реабілітації пацієнтів 

Застосовує сучасні методи роботи з сім’ями: 
проведення оцінки потреб та ресурсів сім’ї, 
виявлення сімей, які перебувають у складних 
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життєвих обставинах, планування процесу їх 
подолання, активізує громаду для допомоги 
сім’ї, проводить моніторинг й оцінку 
результатів роботи - застосовує різноманітні 
технології та інструменти соціальної роботи 

Веде активну роботу з поширення медичних 
знань серед населення, пропаганди здорового 
способу життя, запобігання захворюванням 

Веде активну роботу з популяризації сім’ї й 
сімейного виховання, батьківської 
відповідальності, розвитку батьківських 
навичок 

Організовує у разі потреби консультації інших 
спеціалістів і госпіталізацію пацієнтів 

Формує мультидисциплінарну команду для 
надання послуг, перенаправляє до інших 
спеціалістів, забезпечує влаштування до 
стаціонарних або денних послуг 
(реабілітаційного центру, притулку, центру 
матері і дитини тощо) 

Надає невідкладну медичну допомогу на 
догоспітальному етапі 

 

Здійснює екстрене (кризове втручання) 

ФСР обов’язково має бути в кожній громаді, і його робота буде ефективною лише тоді, коли він 
знаходитиметься безпосередньо на тій території, яку обслуговує, а не в районному/обласному 
центрі. Практика роботи, коли фахівці працюють в районних закладах (віддалено від отримувачів 
послуг), показала свою недосконалість.  

Послуги фахівця із соціальної роботи мають бути доступними для сімей. Відповідно - він має 
працювати у кожній громаді, при цьому навантаження має дозволяти йому здійснювати 
профілактичні заходи і супроводжувати одночасно до 10 сімей. Відповідно до Закону України «Про 
соціальні послуги», фахівці, що надають соціальні послуги, вводяться з розрахунку 1 на 500 
жителів сільської місцевості та 1 на 1000 жителів міської місцевості.  

 

 

ІІ етап 

Тренер просить учасників мозковим штурмом назвати шляхи введення посади фахівця із 
соціальної роботи в кожній громаді. 

 

До уваги тренера 

Підсумовуючи, тренер наголошує, що на сьогоднішній день існують такі моделі фінансування 
діяльності фахівця із соціальної роботи в громаді: 

- ФСР є штатним працівником сільського, селищного, міського закладу соціального 
обслуговування (центру соціальних служб;  центру соціальної підтримки дітей та сімей; 
територіального центру соціального обслуговування тощо), які фінансуються за рахунок 
видатків відповідних місцевих бюджетів; 

- ФСР є штатною одиницею виконкому сільської, селищної, міської ради;  
- ФСР наймається за трудовою угодою на виконання соціальних програм місцевого 

значення стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї; фінансується за рахунок коштів місцевих 
бюджетів або залучених коштів, передбачених на реалізацію місцевих програм;  

- ФСР – штатний працівник громадської організації, у якої місцева громада закуповує 
соціальні послуги.  
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Тобто можливості існують, залишилося сформувати вмотивованість керівників громад та 
представників органів самоврядування.  

 

 
Міні-лекція «Стаціонарні послуги для сімей з дітьми (успішний український досвід)» 
 

 

20 хв. 

 

Мета: ознайомити учасників з успішним українським досвідом створення 
стаціонарних послуг для сімей з дітьми, направлених на профілактику 
розлучення дітей з батьками. Мотивувати до їх запровадження у громадах. 

Ресурси: ММ-презентація «Модуль2. Заняття 2.2» (слайди № 19-22), 
відеоматеріал. 

Хід проведення:  

Тренер, використовуючи ММ-презентацію та відеоматеріал, інформує учасників про 
стаціонарні послуги для матері/батька з дитиною (центр/відділення матері та дитини, 
відділення для батьків з дітьми, соціальна квартира, кризовий центр). 

 

До уваги тренера 

Повертаючись до нашої першої вправи, пропоную звернути особливу увагу на стаціонарні послуги, 
часом необхідні для попередження розлучення дитини з сім’єю. 

Одна з них - притулок для одного із батьків з дитиною/дітьми.  

Хто зазвичай потребує такої послуги: 
- жінки, які мають намір відмовитися від дитини через низку факторів (відсутність житла, 

документів, доходів, осуд, конфлікт у сім’ї тощо); 
- сім’ї, які втратили житло внаслідок стихійного лиха, техногенної катастрофи тощо; 
- сім’ї, які мешкають у житлі в незадовільному стані, що може зашкодити дитині (відключене 

опалення/електропостачання в осінньо-зимовий період, частково зруйнована будівля 
тощо); 

- жінки, які внаслідок попереднього досвіду виховання в інтернатному закладі мають слабко 
розвинені батьківські навички; 

- неповнолітні матері, які не мають родичів, здатних потурбуватися про них та дитину; 
- матері, які мають захворювання, в тому числі і психічні, і потребують часу та постійного 

нагляду для формування батьківських навичок; 
- жінки з дітьми, постраждалі від насильства. 

 

В Україні однією з найбільш поширених стаціонарних послуг для жінок з дітьми є соціальні центри 
матері та дитини (https://www.youtube.com/watch?v=IJBUxbcBljc), створені з метою попередження 
відмови від новонародженої дитини. Цільовою групою є жінки на сьомому – дев’ятому місяці 
вагітності та матері з дітьми віком від народження до 18 місяців. В закладі створені умови для 
комфортного проживання жінки з немовлям та формування у неї навичок догляду за дитиною у 
супроводі спеціалістів (психолога, соціального педагога, медсестри, вчителя-реабілітолога). 
Функціонування закладу врегульоване типовим положенням (Постанова КМУ від 04.10.2017 
№741). Також визначені типові штатні нормативи, затверджені наказом Міністерства України у 
справах сім’ї, молоді та спорту від 06.05.2005 № 2280). Проте заклад має чітко визначену цільову 
групу і не може надавати послуги іншим клієнтам без відповідних змін у типовому положенні.  

Закладом, що має можливість працювати з ширшою аудиторією, відповідно до типового 
положення, затвердженого Постановою КМУ від 04.10.2017 №741, є Центр соціально-
психологічної допомоги (https://www.youtube.com/watch?v=A3pNo6N9758). Він надає соціальні 
послуги особам, які внаслідок стихійного лиха, збройних конфліктів, домашнього насильства та 
насильства за ознакою статі, торгівлі людьми або реальної загрози їх вчинення перебувають у 

https://www.youtube.com/watch?v=IJBUxbcBljc
https://www.youtube.com/watch?v=A3pNo6N9758
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складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати. Максимальний строк 
перебування в центрі не може перевищувати 90 діб.  

В Україні надаються також стаціонарні послуги, що були створені та підтримуються громадськими 
організаціями, але вони не мають затверджених типових чи примірних положень на національному 
рівні – їх робота регламентується статутом, затвердженим засновником. Таким прикладом може 
бути соціальна квартира для вагітних дівчат та матерів з дітьми раннього віку в складних життєвих 
обставинах, створена міжнародною організацією HealthRight Internanional (Право на здоровья) 
(HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=QQJ4JO1ORZK).  

Йдеться про безпечне місце, де жінка з дитиною може проживати безкоштовно певний час, 
отримуючи необхідну психологічну, соціальну, правову, медичну підтримку для відновлення 
власних ресурсів та прийняття рішень щодо подальшого життя. Особливістю соціальної квартири 
є те, що там можуть проживати жінки з усіх регіонів України, навіть без документів.  
  

Центр для жінок, які опинились у складних життєвих обставинах, «Світло надії» 
(https://www.youtube.com/watch?v=TVevsEdncuM) працює з метою їх реінтеграції у суспільство, 

повернення до самостійного повноцінного життя шляхом комплексної допомоги, зокрема 
підтриманого проживання. 
 

 

 

Вправа «Соціальні послуги для сімей з дітьми з інвалідністю в Україні» 
 

 

40 хв. 

Мета: сформувати уявлення про спектр соціальних послуг для сімей, які 
виховують дітей з інвалідністю, мотивувати до їх створення у громадах.  

Ресурси: ММ-презентація «Модуль2. Заняття 2.2» (слайди № 23-35), 
відеоматеріал. 

Хід проведення:  

 
І етап 
 
Тренер, використовуючи ММ-презентацію та відеоматеріали, робить загальний огляд 
послуг для сімей з дітьми з інвалідністю, що функціонують в Україні. 
 
По завершенні презентації заохочує учасників поділитися інформацією про інші успішні 
приклади роботи з такими сім’ями і дітьми.  
 
 

До уваги тренера 

Важливо, щоб тренер наголосив, що соціальні послуги для дітей з інвалідністю найменш розвинені 
в Україні, оскільки до недавнього часу все, що пропонували батькам – це відмовитися від дитини 
при народженні та влаштувати до будинку дитини. Якщо батьки відмовлялися, то у шкільному віці 
їх примушували віддати дитину до спеціального інтернату. Тому здебільшого у цій сфері розвинені 
медичні та реабілітаційні послуги, направлені на роботу з дитиною, точніше з її хворобою, а не з 
сім’єю. Тому послуги, про які ми зараз говоритимемо, є радше винятком, ніж нормою.  

Одна з перших послуг, яка має бути впроваджена – послуга раннього втручання.  Це комплексна 
допомога дітям з порушеннями розвитку чи ризиком їх виникнення. Якщо малюки, які мають ризик 
виникнення порушень через ускладнені або передчасні пологи, вагітність з патологіями вчасно 
отримують реабілітацію, то в подальшому житті вони зможуть розвиватися нормально. Саме тому 
ця послуга є такою важливою від перших днів життя дитини і має бути доступна для сімей. Для тих 
дітей, яким вже встановлено діагноз, важливо розпочати реабілітацію якомога швидше, оскільки у 
дошкільному віці нервова система дозволяє максимально розвинути усі можливості малюка, а 
також підтримати сім’ю та навчити батьків жити з дитиною з такими особливостями.  

https://www.youtube.com/watch?v=qqj4Jo1ORZk
https://www.youtube.com/watch?v=TVevsEdncuM
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Послуга раннього втручання реалізується командою спеціалістів різного профілю -  
лікарем, реабілітологом, дитячим психологом, педагогом-дефектологом та іншими 
спеціалістами (за потреби). В роботу включена як дитина, так і батьки. Спеціалісти проводять 
оцінювання розвитку рухових, мовленнєвих, комунікативно-емоційних та сенсорних 
здібностей, з'ясовують особливості розвитку ігрової діяльності, її відповідності віковим етапам 
та індивідуальним можливостям дитини. Шляхом опитування збирають інформацію про сон та 
годування дитини, гігієнічні процедури, особливості її взаємодії з батьками, з’ясовують їх запит 
щодо виявлених проблем. Потім формують висновок (він складається з медичного діагнозу, 
оцінки рівня функціональної організації поведінки дитини, можливостей батьків налагоджувати 
контакт і дбати про неї) та розробляють план втручання спільно з батьками дитини.  

На наступному етапі, відповідно до провідної проблеми, призначається ключовий спеціаліст, 
який розпочинає роботу з дитиною. Зазвичай він же згодом координує роботу спеціалістів, які 
реалізують індивідуальний план допомоги дитині і сім’ї. 

У процесі його реалізації періодично проводиться повторне оцінювання розвитку дитини, за 
результатами якого до плану вносяться корективи й доповнення.  

 
При наданні послуг з раннього втручання дотримуються таких принципів:  
- функціональний підхід - при плануванні роботи в рамках раннього втручання необхідно відразу 

оцінити участь дитини в життєвій ситуації. Ці можливості можуть бути обмежені. Наприклад, 
через особливості дитини (рухові, ментальні або сенсорні порушення), особливості 
середовища, де вона зростає та розвивається (відсутність адаптаційного обладнання або 
низька поінформованість батьків про особливості та догляд), через якість життя сім’ї. Якість 
життя дитини безпосередньо залежить від її можливостей брати участь у повсякденному житті 
і здатності впливати на життєву ситуацію. При плануванні роботи фахівці спільно з сім'єю 
відразу виявляють ті зони, де участь дитини обмежена, а також визначають, чому її необхідно 
навчити); 

- сімейно-центрованість - сім'я забезпечує щоденне середовище, в якому дитина зростає та 
розвивається, тому саме вона є первинним одержувачем послуг раннього втручання. 
Завдання раннього втручання – підвищити можливості батьків розвивати та виховувати свою 
дитину, впровадити допоміжні стратегії у режим життя сім'ї, допомагати родині знаходити й 
створювати власні ресурси, щоб справлятися з потребами дитини. Батьки спільно з фахівцями 
визначають пріоритети в розвитку дитини та узгоджують дії щодо раннього втручання. 
Принцип сімейно-центрованості базується на теорії прихильності Джона Боулбі та вчення про 
фасилітуюче оточення Д.В. Винникотта і реалізується за допомогою таких методів, як коучинг і 
консультування; 

- нормалізація життя родини - проблеми здоров'я та розвитку дитини впливають на всю сім'ю. 
Важливо, щоб життя такої сім’ї було максимально наближене до життя інших сімей, які 
проживають поруч з ними. Це передбачає можливість жити у нормальному ритмі 
(будні/вихідні/свята), розвивати можливості та навички дитини у звичному середовищі - 
навчати й виховувати разом з іншими дітьми; 

- міждисциплінарність та командність - в системі раннього втручання робота міждисциплінарної 
команди спрямована на спільну розробку індивідуальної програми розвитку, орієнтованої на 
потреби та можливості кожної конкретної дитини та сім'ї. Добре організований 
міждисциплінарний командний підхід дозволяє об'єднати знання й уміння фахівців, а також 
уникнути неузгодженої роботи всередині команди. Батьки є активними учасниками команди; 

- доступність - важливо, щоб раннє втручання було територіально та економічно доступним. 
Центри РВ мають бути територіально наближеними до сімей. Враховуючи особливості кожної 
дитини, фахівці РВ зможуть надавати свої послуги також під час домашніх візитів. Економічна 
доступність обумовлена тим, що фінансування РВ здійснюватиметься через державні 
програми або через отримання грантів від донорських організацій. 

 

Модель раннього втручання або її елементи втілюються кількома центрами/організаціями в 
Україні. Провідними вважаються БФ «Інститут раннього втручання» та обласний 
спеціалізований будинок дитини «Гіппократ» (м. Харків). Програма раннього втручання існує 
в Навчально-реабілітаційному центрі «Джерело» (м. Львів), її елементи застосовуються в 
Інституті реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку імені Я. Корчака (м. Одеса), 
Медико-соціальному реабілітаційному центрі «Дорога життя» (м. Ужгород), Державному 
комплексі ранньої соціальної реабілітації дітей з інвалідністю (м. Миколаїв) та інших. 
 

Сюжет про послугу раннього втручання (м. Харків БО «Інститут раннього втручання») 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://ei.kharkov.ua/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%C2%AB%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%C2%BB
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https://www.youtube.com/watch?v=Rdlt1oyEt9g 
 
Також важливою послугою для сімей, які виховують дітей з інвалідністю дошкільного та шкільного 
віку, є послуга денного догляду - особливо для тих дітей, які не можуть навчатися та потребують 
постійного стороннього догляду. Така послуга дозволяє максимально забезпечити розвиток 
дитини, оскільки з нею у денний час працюють фахівці, а батьки мають можливість працювати, 
мати час для себе та інших членів сім’ї.   

Відповідно до українського законодавства денний догляд у закладі соціального обслуговування 
здійснює відділення/група денного догляду для дітей з інвалідністю. Типове положення 
затверджене наказом Мінсоцполітики від 09.10.2013 р. № 653. Послуга може надаватися повний і 
неповний робочий день. Під час перебування дитини у закладі передбачені її харчування, денний 
сон, а також індивідуальні та групові заняття. Заняття проводяться за індивідуальним планом 
роботи, розробленим відповідно до оцінки стану й потреб дитини.  

Денний догляд надається у Харківському обласному спеціалізованому будинку дитини 
«Гіппократ», у Навчально-реабілітаційному центрі «Джерело» (м. Львів). Наразі такі відділення 
створюються й при центрах територіального обслуговування громадян.  

Харківський обласний спеціалізований будинок дитини «Гіппократ» 

https://www.youtube.com/watch?v=owANeZaJn40 

Заклад під керівництвом Романа Марабяна хоч і зберіг стару назву, але повністю змінив підходи 
до роботи. Якщо раніше там виховувалися півтори сотні здорових, або ж з незначними 
порушеннями розвитку дітей без батьків, то зараз постійно живуть лише до 15-ти важкохворих 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Натомість майже усі приміщення 
призначені для здійснення реабілітації (медичної та педагогічної), раннього втручання, спільного 
проживання матерів з дітьми з інвалідністю тощо. Крім вихованців закладу, тут отримують 
кваліфіковану допомогу родини з усієї області. Отже, наявний пакет послуг, необхідних у 
Харківській області: паліативна й реабілітаційна допомога дітям, раннє втручання. 

Директору вдалось перетворити інституцію на центр, де за рік близько 600 сімей проходять 
курс реабілітації, 2000 – отримують консультації спеціалістів, а чотири області відправляють 
свої команди сюди на навчання. 
 
Навчально-реабілітаційний центр «Джерело» м. Львів 

https://www.youtube.com/watch?v=dXSLBwpAnHE 
 
Центр державно-громадського підпорядкування, що надає реабілітаційні, освітні, психологічні 
та інші сімейно-центровані послуги дітям та молоді. Поєднує дві форми - громадську у 
статусі благодійної установи (БУ НРЦ «Джерело») та комунальну у статусі Львівського 
міського центру реабілітації (ЛМЦР «Джерело»). 

Комплекс послуг включає раннє втручання, консультації, денний догляд, реабілітаційні 
програми, які втілюються висококваліфікованою міждисциплінарною командою фахівців у 
співпраці з батьками. «Джерело» сприяє інтеграції цільової групи у суспільство, а також є 
моделлю інноваційних соціальних послуг - формує та впроваджує новітні стандарти роботи і 
є ресурсним центром на регіональному та національному рівнях. 

У структурі центру функціонують різні відділення та програми.  
 
Відділення соціально-педагогічної та психологічної реабілітації «Садок-школа» включає  
чотири групи для дітей дошкільного віку та три групи для дітей шкільного віку. Вони сформовані 
відповідно до наявних захворювань у дітей, особливостей їх розвитку. В середньому, у кожній групі 
навчається 12-16 дітей. Вікова градація для груп дошкільного віку становить 3 - 10 років, для груп 
шкільного віку – 10 – 18 років. Робота з дітьми та батьками базується на діагностиці та аналізі 
потреб кожної дитини, у тісній співпраці з батьками складається індивідуальний план реабілітації 
відповідно до індивідуальних можливостей. Проводяться групові та індивідуальні заняття, 
навчання та супровід батьків, волонтерів і фахівців. Участь дитини у програмах відділення Школи-
садку  сприяє розвитку, навчанню, розвитку самостійності, покращенню фізичного стану та 
виявленню індивідуальних здібностей. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rdlt1oyEt9g
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%C2%AB%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%C2%BB
https://www.youtube.com/watch?v=owANeZaJn40
https://www.youtube.com/watch?v=dXSLBwpAnHE
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%94_%D0%B2%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
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Майстерні для молоді – це навчальний простір для осіб віком від 18 до 35 років. Програми 
денного перебування охоплюють 3 великі напрями, які вміщають 12 студій.  

Напрям «Соціально - побутова адаптація» складається із 4 студій: «Кулінарія», 
«Самообслуговування», «Побутові навички» та «Орієнтація в просторі та практичне рахування». 
Цей напрям націлений на підготовку молодих осіб до самостійного життя в соціумі.  

Напрям «Мистецтво» складається з 4 студій – театральної, музичної, літературної та студії арт-
терапії. Тут кожен може виявити та розвинути власні таланти. Кожна студія має на меті 
якнайповніше розкрити мистецький потенціал студійців та ознайомити громаду з творчими 
доробками молоді. 

Напрям «Соціальне підприємництво». До нього входять три студії – «художня», «сувенірна», 
«поліграфічна», які забезпечують не лише терапію та самореалізацію молоді, а й виготовлення 
унікальних сувенірів, картин та надання поліграфічних послуг. 

Ще одним окремим напрямом є фізична реабілітація. Спеціаліст займається обстеженням кожної 
молодої особи, підбором допоміжних засобів пересування, проведенням індивідуальних та 
групових занять відповідно до потреб. Регулярно відбуваються показові змагання з різних видів 
спорту серед молоді (естафети, єдиноборства, командні ігри тощо), що приносить велике 
задоволення учасникам. 

Окремо, поза вказаними напрямами, діє «Студія Психології», де інтелектуально збережена 
молодь вивчає основи психології, розбирає життєві ситуації (свої та друзів) і вчиться аналізувати 
та корегувати свою поведінку. 

Також психолог проводить індивідуальні консультації і надає підтримку у кризових станах. 

Усі напрями та студії існують паралельно і дозволяють кожній молодій особі розвиватися одразу 
в кількох сферах. Також усі студії співпрацюють між собою та мають єдину спільну мету – розвиток 
та соціалізація молоді з порушеннями психофізичного розвитку та їх гармонійне існування в 
суспільному житті.      

Відділення Розвитку Дитини  

Однією із основних програм, яку впроваджують у цьому відділенні, є Програма Раннього 
Втручання. 

Щороку допомогу в Центрі отримують понад чотири сотні сімей. Постійний супровід надається  
двом сотням із них. Адже є діти із важкими порушеннями – вони потребують догляду фахівців 
упродовж всього життя.  

Першим обов’язковим пунктом є знайомство педіатра і невропатолога із сім’єю, обговорення 
проблеми, з якою вони звернулися. Розглядається не тільки медичний діагноз, а й всі сфери 
розвитку, оточення, соціальні фактори. Важливий сімейно-центрований підхід, коли в центрі уваги 
є уся сім’я, бо це найближче оточення дитини.  

У відділенні працює міждисциплінарна команда фахівців (лікарі, фізичний терапевт, психолог, 
логопед, соціальний працівник). Така команда може усебічно обстежити дитину та її сім’ю, 
визначити основну проблему та скласти план втручання. 

Після діагностичного періоду фахівці у форматі «круглого столу» обговорюють з батьками 
результати оцінки і визначають проблему й цілі роботи. Наприклад, через три місяці дитина має 
самостійно сидіти. І тоді фізичний реабілітолог працює над цим завданням. 

Отже, у результаті такого обговорення формуєтся індивідуальний план реабілітації.  

Курси для тих, хто не проживає у Львові – це можливість пройти інтенсивні курси допомоги, 
проживаючи у гостьових кімнатах центру. Тиждень чи два сім’ї отримують максимальну допомогу, 
консультування батьків - як далі поводитися, що робити.  

Реабілітація батьків – це робота соціального працівника та психолога. Соціальний працівник 
супроводжує батьків під час реабілітації дитини, розповідає, де можна отримати допомогу, 
підтримку, з ким обговорити ситуацію. Психолог допомагає сім’ї віднайти взаєморозуміння з 
іншими, подолати внутрішні бар’єри і жити повноцінним життям. Окрім цього, вчать батьків, як 
пристосуватися до потреб дитини, як не звертати уваги на докори інших. У центрі також функціонує 
батьківський клуб, де збираються сім’ї з такими ж проблемами, бо гарним порадником в кризовій 
ситуації буде інша сім’я, яка уже пройшла складний етап.  
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Освітні програми: 

соціально-побутова адаптація спрямована на формування необхідних знань та навичок для 
підтримання суспільної та родинно-побутової діяльності, усвідомлення своїх можливостей та 
обмежень, це допомога в адаптації та досягненні певної соціальної незалежності;   

поведінкова терапія  покликана сформувати і розвинути у дитини відчуття соціальних взаємин, 
покращити її поведінку та вміння дотримуватись загальноприйнятих правил і норм у суспільстві,  
розвинути комунікативні навички. Фахівці наголошують, що вони працюють за принципом 
заохочення бажаної поведінки, її моделювання та розбиття на ланцюжок менших фрагментів, 
зокрема для формування соціальних та побутових навичок, навичок самообслуговування; 

альтернативна та допоміжна комунікація формує невербальні комунікативні навички дитини. У 
роботі використовуються різноманітні предмети, фотографії, піктограми, зображення, жести. Ці 
засоби допомагають дитині краще висловити свої потреби, почуття, емоції, відчути розуміння з 
боку інших людей, стати активним учасником подій, що відбуваються довкола; 

заняття за методикою М.Монтессорі – це унікальна програма для дітей, яка дозволяє 
розвиватись під керівництвом педагога виключно в індивідуальному темпі. Для навчання 
використовуються спеціально розроблені матеріали, адаптовані під особливості розвитку таких 
дітей; 

сенсорна інтеграція формує уявлення про властивості предметів оточуючого середовища, їх 
форму, розмір, колір, розміщення у просторі, смак, запах, звучання, температуру. Це безцінна 
допомога дитині в отриманні максимальної інформації від навколишнього світу та власного тіла; 

підготовка до навчання у школі  формує базові знання, вміння та навички, необхідні для навчання 
у освітньому закладі. Відбувається ознайомлення із навколишнім світом, формуються елементарні 
математичні уявлення, розвиваються мовлення та навички комунікації. Забезпечується соціально-
психологічний супровід під час навчання у школі;  

працетерапія - одна із базових програм центру «Джерело», що сприяє формуванню навичок 
самообслуговування, користування кухонним приладдям, побутовою технікою. Вона допомагає 
підвищити рівень самостійності, розвиває функції дрібної моторики. Діти навчаються готувати 
прості страви, виконуючи послідовні дії; 

фізична терапія  проводиться за методикою англійського фізіотерапевта Вероніки Шерборн. В 60-
х роках ХХ століття вона створила систему вправ під назвою «розвиваючий рух». Сьогодні ця 
методика використовується для підтримки правильного розвитку дітей, а також для корекції 
порушень розвитку. Основний принцип – через рух розвивати відчуття власного тіла і рухового 
вдосконалення, відчуття простору і дій в ньому (щоб навчитись почуттю безпеки і комфорту),  
уміння налагоджувати контакт і взаємодіяти в просторі з іншими людьми. 

 Сервісні програми: 

транспортна програма - це перевезення дітей та молоді з церебральним паралічем та іншими 
неврологічними розладами на заняття та додому. 6 мікроавтобусів, спеціально пристосованих для 
перевезення осіб на візках (три з яких оснащені підйомниками), щодня привозять майже 100 дітей 
та молодих людей до центру. Без цієї послуги їх навчання було б неможливим; 

адаптація візків та іншого обладнання націлена на забезпечення фізіологічно-правильного, 
функціонального, безпечного та зручного положення дитини під час занять, переміщень і 
перевезення у транспорті.  Особливість програми полягає у індивідуальному підборі сидіння та 
компенсаторних засобів пересування (залежно від потреб та можливостей дитини). 

З часу заснування у «Джерелі» отримали допомогу близько 5000 дітей та молоді. Центр став 
моделлю для розвитку таких послуг і в інших містах України. Будівля центру відповідає 
європейськими стандартами доступності для осіб, що використовують для пересування візок.  

 

 
 

До уваги тренера 

Тренер наголошує, що в Україні, нарешті, з’являється ще одна послуга для сімей, які виховують 
дітей з інвалідністю – це тимчасовий відпочинок для батьків. Вона передбачає забезпечення 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0&action=edit&redlink=1
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тимчасового догляду та виховання дитини з інвалідністю за місцем її проживання або перебування 
в сім’ї патронатного вихователя, в закладі на період відсутності батьків. Це слугує також 
забезпеченню емоційного і фізичного відновлення батьків - щоб попередити можливе 
влаштування дитини до закладу. В серпні 2018 року вона була внесена в перелік соціальних 
послуг, проте ще не набула активного поширення. 

 

 
ІІ етап 

 
Тренер пропонує учасникам переглянути фільм «Один день із життя мами двох дітей-
інвалідів: ключ до виживання» https://www.youtube.com/watch?v=Js3YeBkFoQY 
 
По завершенні пропонує мозковим штурмом визначити перелік послуг, необхідних сім’ї.  
 
Інформаційне повідомлення «Соціальні послуги для дітей з девіантною або 
делінквентною поведінкою» 
 

 

10 хв. 

Мета: поінформувати про соціальні послуги для сімей, які виховують дітей з 
девіантною, делінквентною поведінкою, мотивувати до їх створення у 
громадах.   

Ресурси: ММ-презентація «Модуль2. Заняття 2.2» (слайди №36-37). 

Хід проведення:  

Тренер, використовуючи ММ-презентацію та відеоматеріали, робить загальний огляд 
послуг для сімей, які виховують дітей з девіантною, делінквентною поведінкою.  
 
По завершенні презентації пропонує доповнити власними прикладами про успішні 
практики.   
 
 

До уваги тренера 

На сьогодні ми мало що можемо запропонувати батькам та дитині з девіантною або з 
делінквентною поведінкою. Найчастіше її ставлять на облік (шкільний, служби у справах дітей, 
поліції тощо). Щодо батьків та дитини застосовують методи погроз та залякування, стягують 
адміністративний штраф за неналежне виконання батьківських обов’язків. Насправді ж вони 
потребують допомоги, і це мають бути високопрофесійні спеціалізовані послуги (медичні, 
реабілітаційні та психотерапевтичні заходи).  

В Україні передбачено 2 типи закладів, де можуть надаватися відповідні послуги:  

центр медико-соціальної реабілітації дітей - це лікувально-реабілітаційний заклад для дітей, які 
вживають алкоголь, наркотичні засоби та психотропні речовини, а також мають прояви девіантної 
поведінки. Діти влаштовуються до закладу з 11 років, не можуть перебувати довше 2 років та 
направляються за рішенням служби у справах дітей на підставі висновку медико-експертної 
комісії. Робота закладу регулюється Положенням про центр медико-соціальної реабілітації дітей, 
затвердженим Постановою КМУ від 06.09.1996 року №1072.  

центр соціально-психологічної реабілітації - це заклад соціального захисту, де на добровільних 
засадах тимчасово перебувають особи, які попередньо пройшли курс медикаментозного лікування 
наркотичної залежності. Основними завданнями є здійснення соціально-психологічної реабілітації 
та психологічної допомоги. Хоча заклад розрахований на дорослих осіб, до нього можуть 
влаштовуватись діти відповідної категорії за заявою батьків. Діяльність регулюється Типовим 
положенням про центр соціально-психологічної реабілітації, затвердженим Постановою КМУ від 
04.10.2017 року №741.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Js3YeBkFoQY
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В Україні також функціонує Центр відвідування для дітей у конфлікті із законом (модель, 
розроблена організацією Агрітім Канада). 

Основна цільова група – неповнолітні, засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, 
або звільнені від відбування покарання з випробувальним терміном.  

Мета діяльності: організація ресоціалізації неповнолітніх як цілісного процесу, де нагляд за їх 
поведінкою, проведення з ними соціально-виховної роботи пов’язані із наданням необхідних 
послуг відповідно до виявлених реабілітаційних потреб.  

Необхідні послуги обираються за допомогою спеціального інструменту оцінки ризиків вчинення 
повторного кримінального правопорушення, розробленого Державною пенітенціарною службою 
країни за підтримки проекту РСКЮ. Його застосування дозволяє побудувати роботу з кожною 
особою виключно з урахуванням індивідуальних характеристик, потреб і здібностей з метою 
усунення факторів, що сприяють протиправній поведінці. Ведення випадку здійснюють 
співробітники підрозділу органу пробації у тісній співпраці з ЦСССДМ, які, у разі потреби, 
залучають до роботи з неповнолітніми також представників інших державних установ та 
громадських організацій, що можуть надавати необхідні послуги. 

Основні переваги у діяльності. На сьогодні робота з неповнолітніми після винесення судом вироку 
у вигляді покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, або звільнення від відбування покарання 
з випробуванням зводиться переважно до формального контролю за виконанням засудженими 
обов’язків, покладених на них судом, перелік яких є досить обмеженим, і виконання яких не 
відповідає їх реабілітаційним потребам, що, у свою чергу, унеможливлює їх виправлення, 
подальшу ресоціалізацію та запобігання вчиненню ними нових злочинів.  

Модель Центру відвідування була розроблена з метою посилення реабілітаційної функції цих 
видів покарання. У межах моделі соціально-виховна робота з неповнолітніми спрямована, по-
перше, на подолання чинників, які підштовхують їх до правопорушень, з урахуванням їх 
індивідуальних можливостей та готовності працювати над зміною поведінки, та, по-друге, на 
посилення/розвиток сильних сторін особистості (захисних факторів), які допоможуть підтримати 
зміни (нову модель поведінки), яких було досягнуто під час роботи з неповнолітніми. Нині модель 
успішно впроваджена в чотирьох пілотних містах проекту РСКЮ, а саме у Запоріжжі, Мелітополі, 
Маріуполі та Івано-Франківську, Львові. Співробітники підрозділів органу пробації і ЦСССДМ, 
залучені до реалізації моделі Центру відвідування, пройшли спеціальне навчання із застосування 
науково обґрунтованих практик при роботі з неповнолітніми правопорушниками. 

 

 

Вправа «Зарубіжний досвід у сфері надання соціальних послуг» 

 

 
30 хв. 
 

Мета: розширити знання про соціальні послуги для цільових груп в різних 
країнах, сформувати переконання, що нові послуги можуть розроблятися і 
нормативно регулюватися на рівні громади. 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль2. Заняття 2.2» (слайд №38), блокнот 
для фліпчарту, маркери, додаток 2.2.1. 

 

Хід проведення:  

Тренер об’єднує учасників у 4 групи і дає завдання: прочитати текст (йдеться про послуги -
додаток 2.2.1), підготувати для обговорення на загал презентацію, де мають 
висвітлюватися 2 аспекти: 

- послуги, які в Україні та інших країнах дуже схожі між собою чи навіть однакові; 
- послуги, яких немає в нашій країні чи вони існують як поодинокі пілотні проекти. 

 



Тренінгова програма з деінституціалізації. 

Матеріали підготовлені БО «Надія і житло для дітей» 186 

Обговорення: 

 

 

- Обґрунтуйте, які із представлених вами практик (послуг) варто було б 
впровадити в Україні? 

- Що для цього необхідно врахувати, зробити? 

 

До уваги тренера 

Важливо, щоб учасники озвучили, що для запровадження нової практики необхідно: 
- вивчити її та описати;  
- адаптувати до українського законодавства та реалій; 
- підготувати групу фахівців, спроможних надавати нові послуги; 
- пілотувати та поширити в Україні. 
 

Тренеру варто наголосити, що для створення та впровадження нової практики (послуги) не 
обов’язково мати нормативно-правове забезпечення на національному рівні. Адже в статті 144 
Конституції України передбачено, що органи місцевого самоврядування в межах повноважень, 
визначених законом, приймають рішення, які є обов’язковими до виконання на відповідній 
території.  

Право органів місцевого самоврядування видавати регулюючі документи є однією з 
найважливіших гарантій їх діяльності та формою реалізації принципу правової автономії місцевого 
самоврядування. Шляхом видання такого документу (наприклад, розпорядження) орган місцевого 
самоврядування вирішує те чи інше питання в інтересах територіальної громади, в тому числі і 
питання щодо соціального захисту дітей та сімей. Так може впроваджуватися нова послуга, нові 
механізми прийняття рішень, що забезпечують умови, необхідні для досягнення благополуччя 
дітей та сімей громади.   

 

 

Узагальнення з теми. Рефлексія. Домашнє завдання 

 

10 хв. 

Мета: узагальнити знання та досвід учасників, набуті під час заняття, 
отримати зворотній зв’язок. 

Ресурси: ММ-презентація «Модуль2. Заняття 2.2» (слайд №39). 

Хід проведення: 
 
Тренер узагальнює матеріал з теми заняття. 
 

 

Слова тренера 

Будь-яка дитина, розлучена зі своїми батьками, зазнає травми. У зв’язку з цим, найкращим 
рішенням проблеми визнано підтримку родин у процесі піклування про дітей, якщо це можливо і 
безпечно.  
 
За умови належного і правильного впровадження превентивні послуги дуже вигідні економічно.  
 
Розвиток нових послуг має ґрунтуватися на аналізі ситуації і потреб громади, де планується їх 
впроваджувати. Отримувачі послуг (клієнти), сім'ї, люди, що їх підтримують, повинні брати активну 
участь у розвитку, постійному контролі й оцінюванні таких послуг. 
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Обговорення (тренер пропонує кожному учаснику відповісти): 

 - Яка інформація викликала найяскравіший емоційний відгук? Що вразило? 
  - Про що замислилися у ході вивчення даної теми? 
 
Тренер узагальнює відповіді учасників. 
 
Домашнє завдання: 
 
Ознайомитися з такими документами: 

- Примірним положенням про центр соціальної підтримки дітей та сімей, 
затвердженим Постановою КМУ від 16.11.2016 року №834; 

- Типовим положенням про центр соціально-психологічної допомоги; Типовим 
положенням про соціальний центр матері та дитини; Типовим положенням про 
центр соціально-психологічної реабілітації; Типовим положенням про центр для 
ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, затвердженими Постановою КМУ від 04.10.2017 
року №741; 

- Типовим положенням про центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю,  
затвердженим Наказом Мінсоцполітики України від 09.08.2016 року №855; 

- Порядком створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, 
перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя, затвердженим Постановою 
КМУ від 16.03.2017 року №148; 

- Положенням про центр медико-соціальної реабілітації дітей, затвердженим 
Постановою КМУ від 06.09.1996 року № 1072.   
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ДОДАТКИ ДО ЗАНЯТТЯ 2.2 

Додаток 2.2.1. 

КАРТКА 1 
 

Досвід організації послуг у США  

У сучасних умовах основними сферами практики соціальної роботи у США є допомога сім’ї 
і дітям, соціальна робота в освітніх та виховних закладах, закладах охорони здоров’я, з 
психічнохворими та розумово відсталими, людьми літнього віку, соціальна робота на 
виробництві, у сільській місцевості, у пенітенціарній системі. 

Основними завданнями територіальних соціальних служб по роботі з сім’ями та дітьми, 
що існують в багатьох країнах, є наступні: забезпечення з боку держави досягнення 
сім’єю певного ступеня економічної самостійності; профілактика насильства над дітьми 
та їх експлуатації; створення і підтримка різних стаціонарних форм опіки, а також 
підтримка неінституційних форм, зокрема, в рамках місцевої громади. 

Організаційна структура такої соціальної служби виглядає так: на рівні певної 
територіально-адміністративної одиниці існує відповідна спеціальна соціальна 
установа, що має дочірні організації типу центрів соціальної допомоги, розташованих в 
районах, де проживають більшість клієнтів цих центрів. Ця установа пропонує їм 
наступні види підтримки: 

- організація спеціальних груп професійного навчання для батьків, допомога з 
працевлаштування; 

- забезпечення нагляду за дітьми, чиї батьки працюють в денний або вечірній 
час; 

- створення при міських центрах здоров’я служб для одиноких матерів; 
- створення і підтримка служб захисту дітей від насильства в сім’ї; 
- розвиток служб допомоги дітям в отриманні освіти, допомога батькам у 

веденні домашнього господарства й ін. 
 

Структурно така соціальна служба включає: відділ інформації, який здійснює збір і 
обробку інформації про роботу служби і потреби клієнтів; відділ апеляцій, куди можна 
подати скаргу. Слід звернути увагу на технології надання допомоги сім’ї у вихованні і 
догляді за дітьми. В даний час в країнах Заходу і США набуває великого значення догляд 
за дітьми в денний час.  

Денний догляд – це послуга, яка дозволяє працюючим батькам забезпечити необхідні 
умови для виховання дітей. Денний догляд може здійснюватися вдома, у невеликих 
приватних будинках, і в центрах, що мають ліцензії. Багато штатів прийняли програми, 
в яких денний догляд субсидується державою, таким чином, що розмір виплат зі сторони 
батьків залежить від розміру їх прибутків. 

Послуги з догляду за дітьми в денний час можуть здійснюватися як вдома, так і в різних 
центрах, що знаходяться під державним або приватним контролем або в сім’ях, які 
беруть на себе турботу про декілька дітей. Останні отримали в США назву сімейні дитячі 
центри. 

Найчастіше в ролі організаторів сімейних дитячих центрів виступають сусіди. Дитяча 
установа сімейного типу організовується непрацюючими жінками, що мають під опікою 
власних дітей (як правило, це багатодітні сім’ї) і беруться наглядати за дітьми сусідів в 
денний час. Найчастіше група складається з 3-4 дітей, що менше чисельності, офіційно 
встановленої для державних дитячих установ. У суспільстві існували побоювання, що 
люди, які залучаються доглядати чужих дітей і не пов’язані з офіційними службами і не 
пройшли відповідної підготовки можуть не забезпечити відповідного рівня догляд. 



Тренінгова програма з деінституціалізації. 

Матеріали підготовлені БО «Надія і житло для дітей» 191 

Проте, ця форма виявилася дуже життєстійкою, і в даний час до такої сусідської 
взаємодопомоги вдається декілька мільйонів американських сімей. 

У США спостерігається зростання дитячих установ («Кіндер кері» більше 950 центрів в 
США і Канаді та «Пті академі» 400 центрів в 24 штатах). Ці установи надають послуги з 
догляду за хворою дитиною для працюючих батьків. Ці послуги можуть надаватися 
вдома, наприклад, доглядальниця приходить додому («Мати в оренду» у Портленді). 

Широко розвинені в зарубіжних країнах Центри сімейного виховання і сімейної 
консультації. Робота в цих центрах має переважно психолого-педагогічний характер і її 
основна мета – допомогти сім’ям або подружжю, у якого проблеми взаємин привели до 
порушень в поведінці і комунікабельності у дітей і самих батьків. Основна форма роботи 
– бесіда, причому, вона здійснюється тільки на добровільній основі. Практикуються і 
відносно нові форми соціально-педагогічної допомоги сім’ї: безпосередня участь 
соціального працівника в житті сім’ї, коли за добровільною угодою з клієнтом соціальні 
працівники спостерігають життя сім’ї в буденній обстановці. Свої спостереження фахівці 
обговорюють разом з членами сім’ї і разом шукають вихід з ситуації, що створилася. Ця 
робота досить складна, вона вимагає тривалої співпраці з сім’єю і можлива лише за 
згодою всіх членів сім’ї. Вона використовується в тих випадках, коли інші форми 
консультації і соціального обслуговування виявилися не дуже результативними. 

Сімейна терапія – це надання допомоги в домашніх умовах сім’ям, які відчувають різні 
види дистреса. Сімейний терапевт-професіонал намагається допомогти членам родини 
спілкуватися більш конструктивно та пом’якшити гостроту міжособистісних проблем. 

Послуги, пов’язані з веденням домашнього господарства, надаються сім’ям, в яких 
хтось із членів сім’ї дуже хворий, старий або ж емоційно нестабільний для ведення 
домашнього господарства; дітям, у яких один із батьків тимчасово відсутній по причині 
фізичної чи психічної хвороби. Інколи, така послуга надається в якості тимчасового 
корекційного заходу для сім’ї, в якій батьки не піклуються про дітей. Послуги по веденню 
домашнього господарства можуть включати: прибирання, прання, закупки, приготування 
їжі. Їх вартість невисока, тому вони доступні багатьом сім’ям. 

У США одним з центрів роботи з сім'єю є громада. Державні закони закріпили існування 
громадських центрів і часто ними стають школи. Термін "громадська школа" в сенсі "центр 
суспільного життя громади" застосовується до тих шкіл, які надають населенню свою 
будівлю, обладнання тощо. Такі школи, перетворені в центри, відкриті з ранку і до пізнього 
вечора протягом всього року. 

 

Функціонують спеціальні установи соціальної допомоги дітям, які надають 
малозабезпеченим сім'ям безкоштовно наступні послуги: допомога в працевлаштуванні; 
в догляді за дітьми в денний і вечірній час; створення при міських центрах здоров'я 
служб для незаміжніх матерів; створення і підтримку служб захисту дітей, які перенесли 
насильство; інспектування дитячих будинків; робота з прийомними сім'ями, 
спостереження за адаптацією дитини в новій сім'ї; розвиток служб допомоги дітям в 
отриманні освіти; допомоги батькам у веденні домашнього господарства. 
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Досвід організації послуг у Німеччині 

Цікавим є і досвід соціально-педагогічної допомоги сім'ї в Німеччині. Починаючи з 
першого дня утворення сім'ї, молодятам направляється запрошення на консультацію. 
Існує спеціальна "швидка допомога" з соціальних працівників з надання невідкладної 
допомоги сім'ям, де трапляються скандали і агресія. Працюють спеціальні Центри з 
надання допомоги чоловікам, жінкам і дітям, які пережили розлучення. 
У Німеччині народжується значне число позашлюбних дітей у неповнолітніх матерів. 
Якщо в сім'ї немає відповідних умов, таку дитину за згодою матері (іноді і без згоди) 
молодіжний відділ комунального органу управління відправляє в притулок або передає 
на виховання прийомним батькам. Для тимчасового влаштування неповнолітніх матерів 
і їхніх дітей держава спільно з громадською організацією "Союз на захист юних матерів" 
створює на базі недорогих житлових будинків будинку-гуртожитку. Виховательки, 
соціальні працівники та психологи допомагають юним мамам здобути освіту, професію, 
а головне - сформувати почуття відповідальності за дитину. Кожна молода мама, яка 
живе в такому будинку, отримує від держави щомісячну допомогу (650 євро), достатню 
для харчування, придбання одягу та інших витрат. Житло, обслуговуючий персонал 
утримуються за рахунок "Союзу захисту юних матерів", спонсорів, благодійності. 
 
Крім того, в Німеччині в даний час налічується більше 70 материнських Центрів. У них 
пропонуються так звані сусідські послуги: встановлюються сусідські зв'язки, які потім 
можуть тривати на комерційній основі. Одночасно мами мають можливість на 
рівноправній основі обмінюватися досвідом своєї повсякденної роботи по вихованню 
дітей. Всю діяльність організовують і проводять в Центрі самі мами. Фахівці працюють 
тільки амбулаторно, у недільні дні, хоча постійно готові дати будь-яку консультацію. У 
материнських Центрах вся робота орієнтується на життєвий ритм матері і дитини, а не 
навпаки, коли мами змушені пристосовуватися до ритму роботи установи. Материнський 
Центр відкритий завжди, тобто туди можна заглянути в будь-який час, коли і як це 
найзручніше з точки зору ритму сімейного життя. Щодня в нього приходять від 30 до 40 
мам з дітьми (дітей зазвичай в два рази більше). Дуже важлива в діяльності Центрів 
супутня освітня робота з жінками. 
 
У Німеччині соціальний працівник  працює з важкими підлітками і їхніми родинами, 
займається попередженням дитячої злочинності, приваблює дітей і підлітків до роботи 
з людьми похилого віку, самотніми людьми в будинку інвалідів, в лікарнях. 
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Досвід організації послуг у Фінляндії 

У Фінляндії з кінця XIX століття існує безліч громадських асоціацій, діяльність яких включає 
надання допомоги сім'ям з різних проблем: допомога в критичній ситуації, виховання дітей, 
попередження насильства, подолання конфліктності і т.д. 

Протягом 70 років там діє Маннергеймська Ліга захисту дітей і молоді. Вона організовує 
педагогічну освіту батьків, спортивно-оздоровчу і культурно-масову роботу з сім'єю. У 
сімейних центрах Ліги можна отримати поради і допомогу, взяти участь в різноманітних 
заходах, відпочити. Всього там існує понад 100 різних видів діяльності. Особливу допомогу 
Маннергеймська Ліга надає родині в кризові періоди (створення сім'ї, перші роки шлюбу, 
вагітність, виховання дітей). У консультаційному центрі Ліги обов'язково є дитячий 
омбудсмен - адвокат, який захищає права підлітків. 

Кожній дитині до 18 років, незалежно від сімейного доходу, держава виплачує "дитячі гроші" 
- приблизно 100 євро в місяць. Стільки ж отримують матері-одиначки в якості допомоги. Вся 
освіта в Фінляндії, аж до університетського, безкоштовна. Батькам також не потрібно 
оплачувати підручники і шкільне харчування. 

Однією з ефективних форм соціально-педагогічної допомоги сім'ї в Швейцарії є "Листи 
батькам", які впроваджує приватний фонд "Pro Juventute" ( "За юність"). Вони розсилаються 
безкоштовно всім батькам і складаються з двох ілюстрованих буклетів. Перше вітальний 
лист вручається батькам відразу після народження дитини, потім кожен місяць протягом 
першого року життя, а потім через два місяці протягом другого року життя дитини і через 
три - протягом третього року життя. Головна мета цієї допомоги - створення нормальних 
стосунків у сім'ї, підвищення виховного потенціалу. "Листи батькам" мають форму поради 
та висвітлюють сімейні проблеми: дитина і батьківські конфлікти, сімейний клімат, питання 
інтимного життя, поява другої дитини і т.д. У них, наприклад, зазначається, що кожна дитина 
індивідуальна, що дає батькам підстави для роздумів, пояснюють психолого-педагогічну 
основу виховання. У кожному буклеті є спеціальний розділ для тих, у кого материнство 
чимось затьмарене. У ньому публікуються адреси клубів країни, які об'єднують батьків, які 
опинилися в подібних ситуаціях, пропонуються варіанти проведення сімейних відпусток, 
подорожей, уїк-ендів з дитиною. 

 

 

Досвід організації послуг у Франції  

У Франції соціально-педагогічна допомога здійснюється з боку державних і громадських 
організацій. Францію вигідно відрізняють від інших країн "Центри канікул і дозвілля", 
керівництво якими здійснює Педагогічний рух навчання активним методам виховання. 
Центри організовують відпочинок для дітей та батьків: туризм, відвідання історичних 
місць, спортивні ігри, художні виставки. У розпорядженні сімей перебувають спортивні 
зали, художні та музичні салони, басейни, бібліотеки, різні майстерні. Одним з найбільш 
великих і сучасних центрів є "Городок Вілетт", розташований на величезній території (55 
га) в східній частині Парижа. 

Цікавий у Франції і досвід соціальної допомоги сім'ї, яка має дитину-інваліда. Лікування 
дитини для батьків - безкоштовне. Родині виплачується допомога для послуг третьої 
особи (наприклад, няні) в розмірі приблизно три чверті середньої заробітної плати. Крім 
цього, дитині-інваліду виплачується пенсія, що дорівнює допомозі по догляду за ним. 
Розмір допомоги і пенсії відповідно до інфляції переглядається кожні півроку. Всім 
потребуючим дітям виділяється інвалідна коляска, при необхідності - дві: для дому та 
для відвідування школи. За навчання дитини-інваліда держава заохочує і адміністрацію 
школи, і педагогів. 
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Досвід організації послуг у Великобританії 

У Великобританії існують базові послуги, які отримують всі діти, наприклад, навчання в 
школі, і цільові послуги, призначені певним групам дітей. Всі послуги в країні надаються 
безкоштовно. 

Послуги можуть надаватися постійно або протягом короткочасного періоду, в залежності 
від того, що визначено в плані роботи з дітьми. В рамках діяльності відділу по 
Планування послуг, що надаються дітям, передбачений контроль за тим, щоб дані 
послуги мали цільове призначення.  

З моменту народження всі діти включаються в роботу різних агентств і установ, що 
належать до сфери охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення. Величезна 
кількість професіоналів, таких як медсестри, лікарі, вихователі, педагоги, грають 
важливу роль у формуванні особистості дитини, його добробуту. Діти, які відносяться до 
групи ризику, підлягають ретельній оцінці, проведеній соціальними працівниками, які 
після її закінчення, визначають, яким чином буде надана допомога даній особі.  

Надання послуг дітям у Великобританії можна представити у вигляді піраміди з чотирьох 
рівнів (концепція зв'язків потреб і інтервенцій для планування послуг дітям): 

1 рівень - служби для всіх дітей (в області охорони здоров'я, освіти, фінансової підтримки 
(всі діти повинні відвідувати школу, лікаря; сім'ї отримувати допомогу); 

2 рівень - цільові послуги для дітей з додатковими потребами (до 1 млн. таких дітей). 
Додаткова підтримка надається на місцевому рівні (дитячі центри, послуги молоді; 
сімейна підтримка та раннє втручання); 

3 рівень - спеціалізований: діти з комплексними потребами / підтримка у власній громаді 
(300 тис. дітей), але характер підтримки інший. Це інтенсивна соціальна робота та 
спеціальні послуги для правопорушників, які вживають наркотики та ін., дітей з 
особливими потребами здоров'я (інваліди), випускників фостерної (прийомної) системи; 

4 рівень - комплексний: послуги для дітей з комплексними потребами (ризики, 
неможливість жити в будинку). Це діти в тюрмах, лікарнях або в державній системі 
піклування (близько 10 тис. осіб). 

Робота з сім'єю триває до двох років. Надаються різні підтримуючі послуги, 
підключаються відповідні фахівці. У плані є поділ відповідальності між батьками і 
фахівцями. Наголос робиться на раннє втручання.  

Якщо немає прогресу, відсутні позитивні тенденції, зберігається ризик для дитини - 
справа передається до суду.  

З 2011 р місцевим органам влади ставиться в обов'язок надавати послуги з організації 
короткочасного перебування. Короткочасне перебування може тривати протягом одного 
дня, вечора, ночі або вихідних днів, і може бути організовано в будинку дитини, в 
будинку, де отримав дозвіл вихователь, або ж в житлових, спеціальних або загальних 
приміщеннях місцевої громади. 

Основна причина для тимчасового вилучення дитини з сім'ї - якщо дитина наражається 
на небезпеку в родині по оцінці соціального працівника, і якщо турбота батьків 
розцінюється як така, що наносить дитині шкоду.  

Існують різні види нагляду відповідно до потреб дитини. У їх числі такі: 

- невідкладна - притулок (перебування протягом декількох днів в разі надзвичайної 
ситуації); 

- короткостроковий притулок (перебування дитини в той час, коли вирішується 
питання постійного розміщення дитини); 
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- короткі тимчасові перерви (регулярні короткі перерви для батьків і опікунів дітей 
з обмеженими можливостями або проблемною поведінкою, які підтримують 
дитину, що живе вдома або в притулку); 

- притулок довготривалого перебування (до тих пір, поки дитина не досягне віку 18 
років, або 21 в деяких країнах); 

- прийом сім'єю, друзями або родичами (перебування в сім'ї родича чи друга); 
- лікування (додаткова підготовка опікунам та інтенсивна підтримка дітей з 

особливими потребами або проблемною поведінкою, які, можливо, зазнали 
відмови від попередніх опікунів, або дітей, які можуть завдати шкоди іншим 
дітям); 

- притулок під вартою (перебування молодих людей, які вчинили злочини, що 
знаходяться в конфлікті з законом); 

- батьківський і дитячий догляд (батько з немовлям - дбають про батьків і 
допомагають дізнатися необхідні навички для виховання дітей, щоб безпечно 
задовольняти потреби дитини). 

Скрізь, де це можливо, мета полягатиме в поверненні дитини в свою біологічну сім'ю за 
умови, що це безпечно. Бажання і почуття дитини буде взято до уваги. 

Всі діти отримують постійну оцінку та підтримку з боку виділеного їм соціального 
працівника, яким буде надано цілий ряд подальшої підтримки, яка надається відповідно 
до їх потреб і побажань. 

Ця робота може здійснюватися командами фахівців, такими як дитячі та підліткові 
психологічні служби охорони здоров'я (CAMHS), які знаходяться в підпорядкуванні 
Національної служби охорони здоров'я. 

CAMHS є багатопрофільним сервісом з різними фахівцями, які працюють з дітьми та їх 
сім'ями в різних сферах. Як правило, CAMHS володіє експертами: 

- психіатр, 
- сімейний психотерапевт, 
- медична сестра, 
- психолог, 
- психотерапевт, 
- соціальний працівник, 
- фахівець по роботі зі зловживанням психоактивних речовин. 

Всі види підтримки, які надаються дитині, повинні бути максимально пов'язані між собою, 
щоб практикуючі фахівці розуміли, як їх робота доповнює постійну підтримку дитини. 
Соціальні працівники повинні підтримувати зв'язок зі школою дитини, медичними 
установами та іншими організаціями з метою об'єднання зусиль, але зберігаючи при 
цьому конфіденційність дитини. 
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Заняття 2.3. Альтернативний догляд дітей 

Завдання: 

- сформувати в учасників розуміння сутності альтернативного догляду за дітьми; 
- розглянути альтернативні сімейні та стаціонарні форми догляду за дітьми; 
- сформувати розуміння докорінної відмінності інституційного догляду від догляду в 

умовах, наближених до сімейних; 
- сформувати переконання щодо пріоритетності сімейних форм влаштування дитини; 
- визначити знання й уміння, необхідні працівникам для роботи в альтернативних 

стаціонарних формах догляду. 

 Загальна тривалість: 1 год. 50 хв.   

План заняття:  

№ з/п Структура Тривалість 

1. Привітання учасників. Актуалізація знань з попередньої 
теми. Обговорення домашнього завдання 

20 хв. 

2. Презентація теми заняття 

 

5 хв. 

3. Вправа «Форми альтернативного догляду дітей» 

 

15 хв. 

4. Вправа «Чим різняться інституційний догляд та догляд в 
умовах, наближених до сімейних» 

20 хв. 

5. Вправа «Дитячий годинник»  

 

15 хв. 

6. Вправа-руханка «Пріоритетність форм влаштування дитини» 10 хв. 

7. Вправа «Знання й уміння фахівців, умови задоволення 
потреб дитини» 

20 хв.  

8. Узагальнення з теми. Рефлексія. Домашнє завдання  

 

5 хв. 
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Хід проведення заняття 

Привітання учасників. Актуалізація знань з попередньої теми. Обговорення 
домашнього завдання 
 

 

20 хв. 

Мета: зробити перехід до вивчення наступної теми, налаштувати учасників 
на роботу. 

Ресурси: не потрібні. 

Хід проведення: 
  
Тренер вітає учасників і для актуалізації знань з попередньої теми запитує:  
 

 

- Що було для вас новим, важливим, цікавим або незрозумілим?  

 

 
Він пропонує поділитися результатами виконання домашнього завдання, а саме розповісти 
про ті заклади, які є найбільш актуальними та запитуваними в їхніх громадах.  
 
Учасники стисло презентують і обговорюють самостійно опрацьований матеріал. 
 
Презентація теми заняття 
 

 

5 хв. 

Мета: презентувати тему «Альтернативний догляд дітей», мотивувати 
учасників до її вивчення. 

Ресурси: ММ-презентація (слайд №3). 

Хід проведення:  

Тренер, використовуючи ММ-презентацію, представляє тему й завдання тренінгового 
заняття. 

 

Слова тренера 

 

Шановні учасники, продовжуючи тему деінституціалізації, важливо також розглянути форми 
альтернативного догляду дітей, які  існують в Україні.  

За результатами нашої сьогоднішньої спільної роботи ми зможемо: 

- оцінити важливість створення широкого спектру альтернативного догляду - від 
короткочасної форми влаштування до довготривалої в умовах сімейного та стаціонарного 
виховання; 

- усвідомити пріоритетність сімейних форм влаштування дітей; 
- зрозуміти, чим різняться інституційний догляд та догляд в умовах, наближених до 

сімейних; 
- ознайомитися з моделлю малого групового будинку, де створено саме такі умови догляду 

й виховання дітей; 
- охарактеризувати необхідні компетенції персоналу для роботи в альтернативних 

стаціонарних формах догляду.  
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А розпочнемо ми заняття з визначення «альтернативного догляду» - це догляд, що здійснюється 
в умовах, де дитина перебуває без цілодобового піклування хоча б одного з  батьків.  

 

Альтернативний догляд може бути формальним і неформальним.  

Формальний догляд – це усі види догляду, що надаються за рішенням компетентного 
адміністративного чи судового органу. 

Неформальний догляд – це будь-яка форма догляду за ініціативи самої дитини, її батьків чи іншої 
особи, що здійснюється не за рішенням адміністративного, судового чи іншого уповноваженого 
органу. Прикладом неформального догляду в Україні може бути влаштування дитини у сім’ю 
родичів, хресних батьків, друзів на період відсутності батьків (через перебування у лікарні, на 
заробітках тощо). 

 
 

Вправа «Форми альтернативного догляду» 

 

 

15 хв. 

Мета: визначити основні форми альтернативного формального догляду 

дітей, що існують в Україні.  

Ресурси: ММ-презентація (слайд №4), блокнот для фліпчарту, маркери. 

 

Хід проведення:  

І етап 

Тренер пропонує учасникам мозковим штурмом визначити перелік форм альтернативного 
формального догляду, що існують в Україні, пам’ятаючи, що до них належать саме ті, куди 
дитина може бути влаштована за рішенням компетентного органу (адміністративного, 
судового чи іншого уповноваженого).  

 

До уваги тренера 

Орієнтовний перелік форм: 

- опіка/піклування; 
- прийомна сім’я; 
- дитячий будинок сімейного типу; 
- сім’я патронатного вихователя;  
- притулок; 
- центр соціально-психологічної реабілітації дітей; 
- відділення термінового влаштування дітей у центрі соціальної підтримки дітей та сімей; 
- будинок дитини; 
- дитячий будинок; 
- школа – інтернат; 
- загальноосвітня школа-інтернат;  
- спеціалізована школа-інтернат; 
- санаторна школа-інтернат; 
- спеціальна школа-інтернат;  
- дитячий будинок-інтернат;  
- навчально-реабілітаційний центр із цілодобовим перебуванням дітей; 
- малий груповий будинок; 
- транзитний центр. 
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До уваги тренера 

 

Якщо хтось із учасників назве усиновлення, то варто по завершенні мозкового штурму 
повернутися до цього пункту, щоб з’ясувати, чи є усиновлення формою альтернативного догляду. 
І наголосити, що усиновлення, хоча й відбувається за рішенням суду, не є альтернативним 
доглядом, оскільки дитина втрачає офіційний статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої 
батьківського піклування, і набуває статусу рідної.     

 

 

ІІ етап 
 
Тренер наголошує, що до альтернативного догляду належать як сімейні форми влаштування, так і 
інституційні. Просить групу ще раз поглянути на створений перелік та виокремити ті форми (заклади), 
що мають бути ліквідовані в результаті реформування системи інституційного догляду.  

 

До уваги тренера 

Важливо наголосити, що в діючій системі захисту дітей мають розвиватися форми 
альтернативного догляду на базі сім’ї: опіка/піклування; прийомна сім’я; дитячий будинок 
сімейного типу; сім’я патронатного вихователя.  

Проте є випадки, коли дитину неможливо влаштувати в сім’ю з різних причин, тому вона певний 
час має перебувати під стаціонарним доглядом (як короткочасним – послуги термінового 
влаштування, так і довготривалим – малий груповий будинок як окремий заклад / чи малий 
груповий будиночок як відділення центру соціальної підтримки дітей та сімей). Але вони мають 
бути такими, що не містять ознак інституційної культури.   

 

 

Вправа «Чим різняться інституційний догляд та догляд в умовах, наближених до 
сімейних» 
 

 

20 хв. 

 

Мета: визначити основні зміни у закладах стаціонарного типу для 

унеможливлення появи ознак інституційного догляду.  

Ресурси: ММ-презентація (слайди №5-6), блокнот для фліпчарту, маркери, 

додаток 2.3.1 (картки з назвами ознак інституційного догляду). 

 

Хід проведення:  

Тренер нагадує учасникам, що у ході навчання за першим модулем вони дуже детально 
розглянули ознаки інституційного догляду (демонструє їх перелік на слайді). 

 

До уваги тренера 

Ознаки інституційного догляду: 

- перебування дітей у великих групах (більше 10-15 осіб); 
- соціальна та географічна ізоляція дітей;  
- знеособлення вихованців;  
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- соціальне дистанціювання (руйнування зв’язків дитини з родиною, місцевою громадою),  
- жорсткість режиму і діючих правил;  
- регламентація діяльності; 
- проблеми прив’язаності, брак емоційного тепла;  
- відсутність індивідуального догляду, належної уваги до потреб дитини, стимулювання до 

розвитку; 
- відсутність захищеності, іноді й безпеки; 
- нівелювання культурного походження дитини, пригнічення її ідентичності; 
- залежність від персоналу; 

- брак підзвітності. 

 

 

Далі тренер об’єднує учасників у 3 групи, роздає картки з ознаками інституційного догляду 
і дає завдання: визначити зміни / заходи, що дозволять унеможливити появу перелічених 
ознак у стаціонарних закладах нового типу. По завершенні роботи групи по черзі 
презентують свої напрацювання.  
 

 

До уваги тренера 

Орієнтовний перелік змін / заходів: 

- кількість дітей у закладі обмежена положенням, яке регламентує його роботу (заклади 
довготривалого перебування розраховані на одночасне проживання 10-15 дітей); 

- фінансування закладу не має залежати від кількості дітей, що гарантує невмотивованість 
персоналу до штучного утримання вихованців або їх «вербування»; 

- заклад має знаходитися в населеному пункті з розвиненою інфраструктурою, щоб діти мали 
можливість користуватися освітніми, медичними, культурними, розвиваючими послугами в 
громаді; 

- заклад може бути розташований у жилому мікрорайоні; 
- діти в закладі можуть лише проживати: навчатися, лікуватися, проводити дозвілля вони 

мають в установах, що обслуговують мешканців місцевої громади; 
- заборонити працівникам закладу звертатися до дітей за прізвищем, встановити правило - 

звертатися до дитини лише за ім’ям;  
- впровадити в роботу закладу методики, які сприяють розвитку індивідуальності дитини 

(проводити індивідуальну роботу з дитиною, заохочувати та хвалити, формувати розуміння 
своєї ідентичності та унікальності);  

- цікавитися думкою кожної дитини; 
- уникати примусових групових заходів, дотримуватися права дитини вільно обирати те, що її 

цікавить; 
- зберігати та посилювати зв’язки з сім’єю: забезпечити можливість дитині спілкуватися з 

родичами, заохочувати візити родичів до дитини - облаштувати гостьову кімнату для 
перебування родичів і спілкування з дітьми, дозволити гостьові візити дитини до родичів,  
створювати з дітьми «Книгу життя» (описати історію дитини, зобразити дерево сім’ї, 
проводити індивідуальні бесіди з дитиною про її сім’ю);  

- правила та режим функціонування закладу мають встановлюватись за участі дітей та з 
урахуванням їх побажань, якщо пропозиції не завдають шкоди здоров’ю; 

- режим закладу має бути гнучким та змінюватися у канікулярний період, різнитися для дітей 
молодшого та старшого віку; 

- забезпечити вільний доступ до продуктів харчування, вибір блюд; 
- дозволяти вихід за територію закладу, повідомивши вихователів; 
- надати дітям право запрошувати друзів до себе в гості; 
- якомога більше уваги приділяти індивідуальній роботі вихователя з дитиною, що дозволить 

встановити довірливий зв’язок та сформувати замісну прив’язаність;  
- контакт вихователя і дитини має відбуватися не рідше 4-5 днів на тиждень. Так, вони мають 

змістовно проводити разом щонайменше 4-5 годин на тиждень - у закладі та за його межами; 
- має бути встановлена сувора заборона на жорстоке поводження з дітьми, періодично 

проводитися навчання працівників та дітей щодо попередження, виявлення та реагування 
на насильство; 
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- працівники закладу мають бути звільнені з роботи та притягнуті до 
кримінальної/адміністративної відповідальності за жорстоке поводження з дітьми або 
спонукання інших осіб до його вчинення; 

- діти мають бути ознайомлені з тим, до кого і як звертатися у разі жорстокого поводження 
щодо себе або інших дітей. Реагування на таке повідомлення має бути екстреним або 
здійснитися протягом доби; 

- дитині надається право і можливість святкувати визначні дати, відвідувати релігійні 
установи, дотримуватися традицій відповідно до своєї національності і віросповідання – 
вихователі, в свою чергу, мають сприяти розвитку таких знань; 

- необхідно визначити чіткі кількісні і якісні індикатори роботи, постійно її моніторити (включно 
із залученням незалежних зовнішніх спеціалістів), надаючи дітям право виступати у ролі 
основних експертів з якості догляду. 
 

 

У ході узагальнення результатів роботи тренер має наголосити: якщо уважно подивитися 
на перелік заходів, названих учасниками, то стає зрозуміло, що виконання більшості з них 
залежить від працівників закладів - їх вмотивованості, підготовки та спроможності 
працювати по-новому. В Україні вже працюють такі заклади – це малі групові будинки, де 
умови проживання максимально наближені до сімейних. Постановою КМУ від 31.10.2018 
року №926 затверджено Примірне положення про малий груповий будинок, розробляються 
стандарти його функціонування. Сутністю такого закладу має бути не кількість дітей (до 10 
осіб) і не те, що вони мають можливість розвивати навички ведення домашнього 
господарства (хоча це також важливо), а індивідуальна робота з дитиною і сім’єю, яка 
дозволяє сформувати замісну прив’язаність та довірливі стосунки між дитиною і 
вихователем. Саме прив’язаність, індивідуальна робота з дитиною та дотримання її прав 
дозволяє говорити про відсутність шкідливого інституційного впливу.  
 
Більш детально малий груповий будинок ми розглянемо трохи згодом, коли вивчатимемо 
успішний реальний приклад реформування системи захисту дітей - ми побачимо, як 
функціонують комплекс послуг, сімейні форми виховання та малий груповий будинок як 
елементи діючої системи захисту дітей на рівні громади.   
 

Вправа «Дитячий годинник» 
 

 

20 хв. 

 

Мета: розкрити специфіку вікових потреб і сприйняття дітьми часу, 
обґрунтувати необхідність якнайшвидшого прийняття рішення та 
визначення основної мети роботи з дитиною та її сім’єю, сприяти 
усвідомленню наслідків депривації на розвиток та поведінку дитини.  

Ресурси: додаток 2.3.2 (зображене на аркуші паперу коло з нумерацією від 
0 до 18 - тобто від народження до повноліття), лінійка або стрілка, 
виготовлена з картону або іншого твердого матеріалу. 

Хід проведення:  

Тренер прикріплює до фліпчарту чи робочої стіни підготовлене заздалегідь зображення 
годинника і озвучує учасникам, що це «Дитячий годинник» - від народження (0 років) і до 
повноліття (тобто до 18 років).  
 
 

Слова тренера 

Перед вами незвичайний годинник.  Це «Дитячий годинник», який вимірює роки життя дитини від її 
народження (вказує стрілкою або лінійкою на цифру 0) і до моменту повноліття (вказує на цифру 18). 

Давайте згадаємо, що потрібно дитині тоді, коли їй 6 місяців?  
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Як вона сигналізує про потреби? 
Які особи є для неї важливими? 
 
Тренер надає можливість висловитися усім бажаючим і вказує на цифру 2. 

А що вміє дитина, коли їй 2 роки? 
Чия підтримка і допомога їй потрібна? 
 
Тренер знову надає можливість усім бажаючим висловитись і вказує на цифри 6 і 7. 

Згадайте, на які події ви особливо чекали, коли вам було 6 або 7 років?  
Пригадайте свята (Новий Рік, день народження), підготовку до школи – як вам здавалося, що 
відбувається з часом? 
 
Тренер вислуховує висловлювання учасників та переходить до підліткового віку. 
 
А тепер згадайте себе, коли вам було 15-16 років. Хто і що для вас тоді було важливим? (Тренер 
звертає увагу на закоханість, дружбу, підготовку до іспитів, соціальні навички, прийняття 
незалежних рішень тощо).  
 
Де вам була потрібна підтримка дорослого?  
Хто вам допомагав?  
Як підтримували вас батьки та інші важливі люди у цьому віці? 
 
Тренер відводить декілька хвилин на висловлювання. 
 
Зверніть увагу на те, як дитина сприймає час, порівняйте з досвідом дорослої людини. У чому полягає 
відмінність? 
 
Тренер вказує стрілкою на цифру 3 і запитує в учасників: 
Що станеться з дитиною, коли її в такому віці вилучать з сім’ї? 
Як вона переживатиме цю подію? 
Чого їй не вистачатиме? 
 
Далі тренер ставить такі ж запитання і стосовно дітей іншого віку - 10, 13, 17 років.  

 
Обговорення: 

 

 

- Що робити, коли в процесі роботи з’ясується, що шансів повернути 
дитину у рідне середовище немає?  

 
По завершенні робить підсумок, заохочуючи учасників до рефлексії.  
 
 

Слова тренера  

Ми ще раз переконались, якою цінною для дитини є сім’я, і як важливо, щоб вона перебувала в 
стаціонарних закладах якомога менше. Тому маємо проводити в усіх закладах (короткочасного і 
довготривалого влаштування) роботу, направлену на реалізацію права дитини на виховання в 
сім’ї.  

В першу чергу, варто прагнути повернення дитини в її рідне, але вже безпечне для неї сімейне 
середовище.  

Якщо це неможливо, то якнайшвидше слід визначити, яке рішення / форма влаштування буде 
найкращою для дитини.  

Саме за таким принципом працює відділення термінового влаштування в центрі соціальної 
підтримки дітей та сімей. З першого дня потрапляння дитини до закладу фахівець, який відповідає 
за ведення випадку, встановлює контакт з батьками та родичами дитини для того, щоб оцінити 
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можливість її повернення в сім’ю. Вона включена в роботу на всіх етапах – від оцінки потреб та 
ресурсів до аналізу результатів виконання плану втручання. І головне - чим менше дитина 
знаходиться у відділенні, тим краще (рекомендований термін перебування – до трьох місяців). 
Зазвичай цього часу достатньо, щоб повернути дитину. Мета роботи з випадком змінюється лише 
тоді, коли сім’я неспроможна турбуватися про дитину. І тоді необхідно відвести більше часу на 
встановлення офіційного статусу та пошук постійного місця влаштування. Але цей термін не має 
перевищувати 9 місяців. Особливістю роботи цього відділення є індивідуальний підхід до дитини, 
врахування потреб та стану, в якому вона перебуває через переміщення. Ключовий фахівець та 
психолог постійно працюють над тим, щоб дитина була включена в процес прийняття рішення, 
щоб забезпечити їй безпечне та комфортне перебування в закладі.  

 

 

Вправа-руханка «Пріоритетність форм влаштування дитини» 
 

 

10 хв. 

 

Мета: наголосити на пріоритетності сім’ї порівняно зі стаціонарними 
формами влаштування.  

Ресурси: додаток 2.3.3 (картки з назвами форм альтернативного догляду 
дітей). 

Хід проведення:  

Тренер роздає учасникам по картці з назвою форми можливого влаштування дитини: 
реінтеграція в рідну сім’ю; усиновлення; опіка/піклування; прийомна сім’я; дитячий будинок 
сімейного типу; сім’я патронатного вихователя; притулок; центр соціально-психологічної 
реабілітації дітей; відділення термінового влаштування дітей у центрі соціальної підтримки 
дітей та сімей; будинок дитини; дитячий будинок; школа – інтернат; загальноосвітня школа-
інтернат; спеціалізована школа-інтернат; санаторна школа-інтернат; спеціальна школа-
інтернат; дитячий будинок-інтернат; навчально-реабілітаційний центр із цілодобовим 
перебуванням; малий груповий будинок; транзитний центр. Якщо учасників більше, можна 
додати такі форми - гімназія-інтернат, ліцей-інтернат тощо. А якщо учасників менше, то 
варто забрати картки з назвами закладів інституційного догляду. 
 
Завдання: побудувати «живу скульптуру», яка б показала пріоритетність форм 
влаштування дитини, обґрунтувати своє бачення під час обговорення вправи.  
 
 

До уваги тренера 

Важливо мати на увазі, що пріоритетним є повернення дитини у родинне середовище, а якщо це 
неможливо – влаштування до замісної сім’ї. Якщо вона буде направлена в стаціонарний заклад, 
то слід таким чином організовувати догляд (особливо цілодобовий), щоб потреби дитини були 
реалізовані максимально. Тут також варто пригадати висновки, зроблені під час заняття про 
прив’язаність.  

Учасники під час обговорення вправи мають ще раз підкреслити, що тривалість часу для 
прийняття рішення щодо дитини має велике значення. Вона не може «пересиджувати» в інтернаті, 
а пізніше виходити з нього, не готовою до самостійного життя. Пріоритетними формами для дитини 
зі статусом, безперечно, є усиновлення, опіка, прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу. 
Однак, якщо це неможливо, то стаціонарний догляд повинен максимально відповідати за формою 
та змістом сімейним умовам проживання.  
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Вправа «Знання й уміння фахівців, умови задоволення потреб дитини» 
 

 

20 хв. 

 

Мета: сформувати чіткі уявлення про необхідні знання й уміння фахівців, 
умови задоволення потреб дитини у сім’ї чи закладі. 

Ресурси: ММ-презентація (слайди №7-10), блокнот для фліпчарту, маркери. 

Хід проведення:  

Тренер пропонує учасникам об’єднатися у три групи та впродовж 5 хвилин створити 
перелік: 
Перша група: знання, необхідні для того, щоб максимально задовольнити потреби дитини, 
яка виховується поза межами своєї сім’ї. 
Друга група: вміння, необхідні для того, щоб максимально задовольнити потреби дитини, 
яка виховується поза межами своєї сім’ї. 
Третя група: умови, необхідні для того, щоб максимально задовольнити потреби дитини, 
яка виховується поза межами своєї сім’ї. 
 
Групи презентують свої напрацювання. 
 
 

До уваги тренера 

Спостерігаючи за процесом роботи груп, тренер наголошує на тому, що знання, вміння й умови 
необхідно сформулювати якомога конкретніше. 

Знання щодо: 

- теорії прив’язаності; 
- вікової періодизації фізичного і психічного розвитку; 
- потреб дитини; 
- соціальної історії дитини; 
- генограми; 
- прав дитини; 
- законодавства про охорону дитинства; 
- державної системи захисту дитини; 
- етапів переживання втрати; 
- основних аспектів роботи з психологічною травмою; 
- форм та методів роботи з дітьми; 
- форм та методів роботи з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах. 

 

Вміння: 

- налагоджувати контакт з дитиною, сім’єю; 
- оцінювати й реалізувати потреби дитини; 
- психологічно підтримувати батьків, дитину; 
- вміння слухати, чути дитину й працювати з її думками та ідеями; 
- навчати та розвивати дітей різного віку; 
- працювати з дитиною, яка перебуває у стресі; 
- бачити й заохочувати розвиток сильних сторін дитини; 
- створювати команду, працювати у команді; 
- попереджувати й вирішувати конфлікти; 
- аналізувати й використовувати нормативну базу; 
- аналізувати, узагальнювати, формулювати висновки; 
- проводити діагностику, здійснювати планування; 
- залучати ресурси громади; 
- будувати довірливі стосунки з дітьми. 
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Умови: 

- вільний доступ дитини до продуктів харчування; 
- забезпечення стабільного сну, відпочинку, підтримання гарного стану здоров’я; 
- доступність медичних послуг; 
- приватність; 
- особистий простір (можливість усамітнитись, особисті речі, право вибору); 
- безпечне, неагресивне середовище (психологічно і фізично); 
- безпечний зв’язок з рідними та близькими людьми; 
- гармонійний розвиток з урахуванням віку, інтересів, бажань та здібностей дитини; 
- забезпечення підготовки дитини до самостійного життя; 
- довірливі стосунки з дорослими; 
- доступність навчальних закладів; 
- достатня кількість підготовленого та навченого персоналу. 

 

 
 
 

До уваги тренера 

Учасники мають дійти висновку: щоб ефективно допомогти дитині, яка знаходиться в альтернативних 
формах догляду, слід навчати фахівців для набуття й розвитку цілого арсеналу знань та вмінь. А 
також подбати про те, щоб умови в замісних сімейних формах виховання чи закладах максимально 
наближалися до сімейних, були націлені на приватність, безпеку, комфорт і реалізацію всебічних 
потреб дитини.  

Варто подбати про те, щоб у кожній громаді був достатній пакет сімейних альтернативних форм 
догляду дітей, щоб максимально забезпечити їх виховання в сприятливому середовищі. Заклади 
стаціонарного догляду мають бути розраховані на невелику кількість дітей, які через свій 
психофізичний стан чи інші обставини не можуть бути влаштовані в сімейну форму догляду. Проте 
ці заклади мають бути здатними забезпечити потреби дитини та підготувати її до самостійного життя.  

 
Узагальнення з теми. Рефлексія. Домашнє завдання 
 

 

5 хв. 

Мета: узагальнити досвід, набутий у процесі роботи над темою, отримати 
зворотній зв’язок. 

Ресурси: ММ-презентація (слайд №11). 

Хід проведення:  

Тренер пропонує учасникам подумати і висловитися: 

            

    - Якими висновками ви хотіли б поділитися по завершенні заняття? 

  
Домашнє завдання 

Тренер заохочує учасників самостійно ознайомитися з Примірним положенням про малий 
груповий будинок, затвердженим Постановою КМУ від 31.10.2018 року №926. 
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Додаткові вправи 

Вправа «Потреби дитини» 
 

 

10 хв. 

Мета: систематизувати знання про потреби дитини.  

Ресурси: блокнот для фліпчарту, маркери. 

Хід проведення: 
  
Тренер на основі попередньої вправи «Дитячий годинник» пропонує учасникам поміркувати 
та записати на аркуші паперу перелік потреб дитини.  
 
 

До уваги тренера 

 

Рекомендовано спиратися на результати вправи «Дитячий годинник» і знання, отримані 
учасниками під час Модуля 1. Так, тренер спільно з ними може створити такий перелік потреб 
дитини: 

1. Потреба у безпеці. 

2. Потреба у прийнятті й любові. 

3. Потреба у самовираженні та самореалізації, автономії. 

4. Потреба у підкресленні власної неповторності. 

5. Потреба у приналежності до когось/групи (прив’язаності до когось, контакту з іншими 
людьми). 

6. Потреба у визнанні. 

7. Фізіологічні потреби. 

8. Потреба у задоволенні своїх пізнавальних інтересів, розвитку вмінь та талантів. 

9. Потреба у відпочинку та цікавому проведенні вільного часу тощо. 
 

Цей перелік є орієнтовним і може бути продовжений. Не обов’язково класифікувати потреби 
відповідно до певного теоретичного підходу (Концепції потреб дитини Янга чи ієрархії потреб 
Маслоу), водночас, доцільно взяти до уваги всі можливі сфери розвитку. Тренеру варто 
наголосити, що ієрархія потреб може змінюватися з віком.  

Тренер може задати запитання: 

- Хто і як може найкраще реалізувати всі вищеперераховані потреби? 
- Чому так складно дбати про задоволення потреб дитини в умовах інституційного 

догляду? 

 

 

Вправа  «Перший день без моїх близьких» 
 

 

15 хв. 

Мета: посилити орієнтацію учасників на роботу по зміцненню потенціалу 
сім’ї як цінності в житті дитини. 

Ресурси: блокнот для фліпчарту, маркери. 

Хід проведення:  
 
Тренер просить учасників пригадати випадок з їхнього минулого, коли вони у дитячому віці 
вперше провели якийсь час (тиждень-два або більше) в іншому незнайомому місці, без 
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своїх близьких (мами і тата). Наводить приклади - перебування у лікарні, поїздка в 
оздоровчий табір чи на навчання. Учасники за бажанням розповідають, а тренер задає 
уточнюючі запитання: 

 

 

- Скільки вам тоді було років?  
- Яким був перший день?  
- Чи можете ви більш детально описати цю ситуацію (що ви відчували, 

чого саме бракувало)? 
- З якими почуттями повернулися додому? 

 
Тренер дуже стисло фіксує озвучене на аркуші паперу чи на робочій дошці: 
 

Ваші емоції/почуття Чого не вистачало? 

 

 

 

 
Далі проводить аналогію з дітьми, вилученими з сім’ї, задаючи запитання: 

 

 

- Які думки з’являються, коли ви порівнюєте свій досвід з досвідом 
дітей, вилучених з сім’ї? 

- Про що варто подбати? 
- Які висновки з вправи ми можемо зробити? 

 

До уваги тренера 

По завершенні вправи необхідно наголосити на тому, що сім’я – це цінність у житті кожної людини, 
і забезпечення контакту дитини з близькими людьми є надважливим. Тому необхідно працювати з 
сім’ями, орієнтуючись на їх зміцнення, посилення потенціалу і добробут. А якщо вилучення дитини 
неможливо уникнути, варто брати до уваги, що для неї матеріально-побутові питання відходять на 
другий план порівняно з потребою контактувати з близькими людьми. Це мають усвідомлювати як  
прийомні батьки, так спеціалісти закладів інституційного догляду. 

 

 
Вправа «Сімейна історія»  
 

 

40 хв. 

Мета: сформувати загальне уявлення про роботу з конкретним випадком. 

Ресурси: блокнот для фліпчарту, додаток 2 (опис історії сім’ї).  

Хід проведення:  
 
Вправа може проводитися за двома варіантами. 
Варіант 1. 

Тренер об’єднує учасників у три групи, роздає по опису сімейної історії / ситуації (вони 
різняться) і дає завдання: 
- визначити сильні сторони сім’ї; 
- спрогнозувати і записати фактори ризику; 
- визначити такі цілі роботи з сім’єю, щоб якнайкраще забезпечити потреби 

дитини/дітей; 
- подумати, яких фахівців /служби слід залучити? 
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Варіант 2.  

Тренер на свій розсуд обирає один для всіх трьох груп опис сімейної історії і дає таке ж 
завдання, як у першому варіанті вправи. 

 
На виконання завдання відводиться 20 хвилин, після чого групи по черзі презентують 
напрацювання для обговорення у загальному колі.  
 

До уваги тренера 

Під час обговорення варто з’ясувати, чим керувалися учасники, визначаючи основні цілі роботи з 
сім’єю. 

А також чітко вказати, в якій із розглянутих історій йдеться про реальну загрозу безпеці, життю та 
здоров’ю дитини. 

Висновки з цієї вправи у подальшому слугуватимуть визначенню основних напрямrів роботи з 
сім’єю, де є ризик вилучення дитини та влаштування поза межами родинного середовища. 

 

 
Вправа «Основні цілі роботи з дитиною в умовах стаціонарного догляду»  
 

 

15 хв. 

 

Мета: набути знань про основні напрямки роботи з сім’єю, де є загроза 
вилучення дитини, посилити переконання щодо пріоритетності сімейних 
форм влаштування.   

Ресурси: блокнот для фліпчарту, маркери. 

Хід проведення:  

Тренер на основі попередніх вправ озвучує три можливі напрямки роботи з сім’єю (рішення), 
де є ризик вилучення чи дитину вже вилучено: 

1. Збереження сім’ї (для попередження вилучення дитини) або реінтеграція (коли 
вилучення було вжито). 

2. Тимчасове влаштування в сім’ю патронатних вихователів, обґрунтований підбір 
сімейних форм догляду (опіка, прийомна сім’я, ДБСТ, усиновлення) після 
оформлення відповідного статусу.  

3. Підготовка дитини до самостійного життя у стаціонарному закладі з умовами, 
наближеними до сімейних. 
 

Тренер заохочує учасників до обговорення кожного напряму роботи, відповідаючи на 
запитання:  

- Коли/за яких обставин дане рішення буде найоптимальнішим? 
 
 

До уваги тренера 

Перший напрямок роботи (рішення) - збереження сім’ї або тимчасове вилучення дитини з 
подальшою реінтеграцією сім’ї - буде оптимальним варіантом тоді, коли між дитиною і її батьками 
збережена прив’язаність, у сім’ї є багато сильних сторін, криза не переросла у сталу ситуацію 
тощо. 

Реалізація другого напрямку роботи (рішення) – підбір і влаштування дитини у замісне сімейне 
середовище - є оптимальним тоді, коли батьки, не зважаючи на пропозиції допомоги, 
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відмовляються співпрацювати, були використані всі доступні можливості, перебування з батьками 
загрожує здоров’ю та безпеці дитини тощо. 

Третій напрямок роботи (рішення) - підготовка дитини до самостійного життя у стаціонарному 
закладі з умовами, наближеними до сімейних - є оптимальним тоді, коли вона обґрунтовано не 
бажає потрапити до прийомної сім’ї чи ДБСТ (наприклад, має переважно негативний досвід 
перебування у сім’ї тощо).  

Варто підсумувати і ще раз наголосити, що робота з сім’єю є пріоритетною - перш ніж змінити 
рішення на користь пошуку замісного сімейного середовища, слід зробити все можливе, щоб 
переконатися, що сім’я не має шансу на реінтеграцію, не дивлячись на доступ до широкого спектру 
послуг і зусилля спеціалістів допоміжних служб і організацій. 
 
Якщо після ретельного аналізу випадку фахівці все ж дійшли висновку, що були використані всі 
можливості, слід зібрати команду спеціалістів, детально ознайомлених з сімейною ситуацією, для  
корегування цілей втручання в інтересах дитини.   

 

 

Список використаної літератури 

1. Деінституціалізація та трансформація послуг для дітей. Посібник з найкращих практик. 
– К.: Видавничий дім «Калита», 2009. – 193 с. 

2. Кантуэлл Н. От теории к практике: реализация «Руководящих указаний по 
альтернативному уходу за детьми», пер. с англ. / Н. Кантуэлл, Дж. Дэвидсон,                        
С. Элси, И. Миллиган, Н. Куинн. – Великобритания: Center for Excellence for Looked After 
Children in Scotland, 2012. – 168 c. 

3.  Резолюція, прийнята Генеральною асамблеєю ООН [На основі доповіді Третього 
комітету (А/64/434)] 64/142. Керівні принципи щодо альтернативного догляду за дітьми/ 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:                                                                         https: 
//www.unicef.org/ukraine/ukr/100426-UNGuidelines-Ukrainian_nonofficial.pdf.  

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 834 «Про затвердження 
примірного Положення про Центр соціальної підтримки дітей та сімей» / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249510295. 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 № 148 «Деякі питання здійснення 
патронату над дитиною» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/148-2017-%D0%BF. 

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 565 «Про затвердження 
Положення про прийомну сім’ю» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/565-2002-%D0%BF. 

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 564 «Про затвердження 
Положення про дитячий будинок сімейного типу» / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/564-2002-%D0%BF. 

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 № 926 «Про затвердження 
примірного Положення про малий груповий будинок» / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-primirnogo-polozhennya-
pro-malij-grupovij-budinok  

 

 

 

 

 

https://www.unicef.org/ukraine/ukr/100426-UNGuidelines-Ukrainian_nonofficial.pdf
https://www.unicef.org/ukraine/ukr/100426-UNGuidelines-Ukrainian_nonofficial.pdf
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/564-2002-%D0%BF
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-primirnogo-polozhennya-pro-malij-grupovij-budinok
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-primirnogo-polozhennya-pro-malij-grupovij-budinok


Тренінгова програма з деінституціалізації. 

Матеріали підготовлені БО «Надія і житло для дітей» 210 

 

ДОДАТКИ ДО ЗАНЯТТЯ 2.3 

Додаток 2.3.1. 

 

Картки до вправи  

«Різниця між інституційним доглядом  

та доглядом в умовах наближених до сімейних» 

 

 

 

 

Картка 1 

перебування дітей у великих групах (більше 10-15 осіб) 

 

соціальна та географічна ізоляція дітей 

 

знеособлення вихованців  

 

соціальне дистанціювання (руйнування зв’язків 

дитини з родиною, місцевою громадою) 

 
 

 

Картка 2 

жорсткість режиму і діючих правил  

 

регламентація просторової діяльності 

 

проблеми прив’язаності, брак емоційного тепла 

 

відсутність індивідуального догляду за дітьми, 

належної уваги до потреб дитини, стимулювання до 

розвитку 
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Картка 3 

відсутність захищеності, іноді й безпеки 

 

нівелювання культурного походження дитини, 

пригнічення її ідентичності 

 

залежність від персоналу 

 

брак підзвітності 
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Додаток 2.3.2. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2.3.2. 
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Картки до вправи-рухавка 

«Пріоритетність форм влаштування дитини» 

 

 

Реінтеграція в рідну сім’ю 

 

 

Усиновлення 

 

 

Опіка/піклування 

 

 

Прийомна сім’я 

 

 

Дитячий будинок сімейного типу 

 

 

Сім’я патронатного вихователя 

 

 

Притулок 

 

 

Центр соціально-психологічної реабілітації для дітей 

 

 

Відділення термінового влаштування дітей у центрі 

соціальної підтримки дітей та сімей 

 

 

Будинок дитини 
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Дитячий будинок 

 

 

Школа – інтернат 

 

 

Загальноосвітня школа-інтернат 

 

 

Спеціалізована школа-інтернат 

 

 

Санаторна школа-інтернат 

 

 

Спеціальна школа-інтернат 

 

 

Дитячий будинок-інтернат 

 

 

Навчально-реабілітаційний центр із цілодобовим 

перебуванням дітей 

 

 

Малий груповий будинок 

 
 

 

 

 

 



Тренінгова програма з деінституціалізації. 

Матеріали підготовлені БО «Надія і житло для дітей» 215 

 

Заняття 2.4. Робота з випускниками інтернатних закладів у підготовці до 
самостійного життя. Наставництво, соціальне житло 

Завдання: 

- поглибити розуміння потреб випускників інтернатних закладів та можливостей їх 
задоволення; 

- сформувати переконання про необхідність залучення випускників до планування та 
реалізації наміченого для отримання усвідомлених і сталих результатів;  

- розширити знання щодо світового досвіду підтримки випускників інтернатних 
закладів та ознайомитися з прикладами діяльності українських неурядових 
організацій.  

 

 Загальна тривалість: 1 год. 30 хв. 

План заняття:  

№ з/п Структура Тривалість 

1. Презентація теми заняття  5 хв. 

2. Вправа «Портрет випускника інтернатного закладу» 10 хв. 

3. Інформаційне повідомлення «Зміст соціальної 
інтеграції випускників інтернатних закладів» 

10 хв. 

4. Вправа «Визначення чинників та умов досягнення 
результатів у роботі з випускниками інтернатних 
закладів» 

25 хв. 

5. Інформаційне повідомлення з переглядом 
відеоматеріалу «Наставництво, соціальне житло, 
соціальний супровід» 

20 хв. 

6. Вправа «Послуги та ініціативи у громаді для 
випускників інтернатних закладів» 

15 хв. 

7. Узагальнення з теми. Рефлексія. Домашнє завдання 5 хв. 
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Хід проведення заняття 

Презентація теми заняття 
 

 

5 хв. 

Мета: презентувати тему «Підтримка випускників інтернатних закладів у 
підготовці до самостійного життя», мотивувати учасників до її вивчення. 

Ресурси: ММ-презентація «Модуль2. Заняття 2.4» (слайд №3).  

Хід проведення:  

Тренер, використовуючи ММ-презентацію, представляє тему й  завдання тренінгового 
заняття. 
 
 

Слова тренера 

Шановні учасники, в продовження нашого навчання ми переходимо до теми «Робота з 
випускниками інтернатних закладів у підготовці до самостійного життя. Наставництво, соціальне 
житло».  

На цьому етапі навчання ми розглянемо зміст і процес підготовки випускників інтернатних закладів 
до самостійного життя. Звернемо увагу на такі питання:  

- як взаємодіяти з випускниками інтернатних закладів, враховуючи їхні потреби та 
компетенції; 

- що є змістом підготовки, з яких етапів вона складається як процес; 
- чому важливо створити умови для включення випускників у планування та реалізацію 

наміченого; 
- як досягти очікуваних результатів; 
- які надбання неурядових організацій у процесі підтримки випускників інтернатних закладів 

варто взяти до уваги, плануючи таку роботу. 

За результатами нашої спільної роботи ми зможемо: 

- сформувати чи поглибити розуміння потреб випускників інтернатних закладів та 
можливостей їх задоволення; 

- сформувати переконання, що для отримання усвідомлених і сталих результатів необхідно 
залучати випускників до планування та реалізації наміченого;  

- розширити знання щодо світового досвіду підтримки випускників інтернатних закладів та 
ознайомитися з прикладами діяльності українських неурядових організацій.  

 

 
Вправа «Портрет випускника інтернатного закладу» 
 

 

10 хв. 

Мета: сформувати чи поглибити розуміння учасниками потреб випускників 
інтернатних закладів та можливостей їх задоволення.  

Ресурси: ММ-презентація «Модуль2. Заняття 2.4» (слайди №4-6),  блокнот 
для фліпчарту, маркери, стікери, кольоровий папір. 

Хід проведення:  

1 етап 
 
Тренер пропонує учасникам об’єднатися у дві групи і дає завдання:  першій групі створити 
узагальнений портрет випускника/випускниці інтернатного закладу, який від народження 
виховувався в закладі/закладах; другій групі – портрет випускника, який потрапив до 
інтернатного закладу в шкільному віці. 
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Тренер наголошує, що мають бути відображені різні, а не лише негативні характеристики, 
наприклад, сильні сторони випускника. 
  
 

Слова тренера 

 

У житті кожної людини, про яку з дитинства піклуються у родинному колі, настає час, коли їй 
необхідно розпочинати самостійний шлях. Якщо дитина виховується в сім’ї, яка повноцінно 
включена до життя громади, турботливі батьки створюють для неї умови, за яких вона може 
поступово набувати досвіду самостійності, отримуючи заохочення і підтримку. Вона вчиться, 
відповідно до свого віку, самостійно задовольняти потреби, формувати стосунки, використовувати 
власні сильні сторони та потенціал, в тому числі й у виборі майбутньої професії, закладу для 
навчання.  
 
Тлумачний словник з української мови визначає «самостійність» як уміння діяти без сторонньої 
допомоги або керівництва, можливість поводитися вільно, незалежно, проявляти власну 
ініціативу; свобода від будь-якої влади, не підпорядкованість; самостійні дії.  
 
Однак є діти, які від народження зростають в інтернатних закладах до 17-18 років. Нам необхідно 
чітко уявляти, якою має бути підтримка таких дітей, враховуючи їхні особливості, життєвий досвід, 
компетентність.  
 
Під час заняття «Інституційний догляд: сутність та дотримання прав дітей в закладах» ми вже 
розглядали проблеми соціально-психологічного розвитку вихованців інтернатних закладів. 
Давайте пригадаємо цей матеріал. 

 

 

 

До уваги тренера 

Узагальнений портрет випускника інтернатного закладу можуть складати такі характеристики: 

- брак навичок, необхідних для самостійного життя (планування бюджету, ведення домашнього 
господарства, вирішення побутових проблем, підтримка здорового способу життя); 

- демонстрування споживацької позиції та неготовність брати на себе відповідальність за своє 
життя;  

- сформованість так званого комплексу набутої безпорадності, коли молода людина, маючи 
попередній негативний життєвий досвід, сприймає себе як безпорадну, нікчемну, у безвиході, 
соромиться свого життєвого досвіду та статусу вихованця інтернатного закладу, відповідно 
займаючи пасивну, «захисну» позицію; 

- відсутність житла;  
- труднощі у прийнятті самостійних рішень, виборі професії, навчального закладу, у пошуку 

роботи, збереженні стабільності; 
- труднощі у встановленні соціальних зв’язків, обмежена соціальна мережа; 
- труднощі у налагодженні і підтримці міжособистісних стосунків, створенні сім'ї, вихованні 

дітей; 
- невміння дотримуватись чистоти та порядку в оселі; 

- ризик вчинення  протиправних дій тощо. 
 

 
По завершенні роботи в групах учасники презентують свої напрацювання.  
 
Обговорення: 
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- Які труднощі виникли під час створення портретів випускників 
інтернатних закладів? 

- Наскільки легко чи складно було визначити потенціал (сильні 
сторони) випускника? 

- Якими джерелами знань послуговувалися, створюючи портрети – 
власним досвідом спілкування з випускниками, прочитаною 
літературою тощо? 

- Якої, на вашу думку, підтримки випускники інтернатних закладів 
потребують найбільше? 

 
 
До уваги тренера 
 
За результатами роботи групи можна зробити такі висновки:  

- при роботі з випускниками інтернатних закладів доцільно надавати послугу соціальної 
інтеграції, націлену на розвиток соціальної компетентності, сприяння найкращій реалізації 
їх особистісного потенціалу у період переходу до самостійного життя; 

- чим довше дитина проживала з батьками, тим більше у неї життєвої/соціальної 
компетентності (за умови відповідального виховання).  

Соціальна компетентність – складна характеристика особистості, яка забезпечує її інтеграцію 
в суспільство, продуктивне виконання соціальних ролей, здатність орієнтуватися у мінливому 
соціальному середовищі та ефективно взаємодіяти з іншими людьми. Основу соціальної 
компетентності складають знання, соціальні мотиви, цінності, поведінкові алгоритми, а також 
якості особистості: ініціативність, відповідальність, комунікабельність, працездатність, 
толерантність, прагнення самореалізуватися тощо.  

 

 
Інформаційне повідомлення «Зміст соціальної інтеграції випускників інтернатних 
закладів» 
 

 

10 хв. 

 

Мета: актуалізувати знання учасників щодо змісту соціальної інтеграції 
випускників інтернатних закладів. 

Ресурси: ММ-презентація «Модуль2. Заняття 2.4» (слайди №7–12),  
блокнот для фліпчарту, маркери. 

Хід проведення: 

Тренер інформує учасників по зміст соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів. 

 

Інформаційне повідомлення  

На даний час в Україні діють нормативно-правові документи, що регламентують деякі аспекти  
підготовки випускників інтернатів до самостійного життя та соціального супроводу по вибутті із 
закладів. Проте вони, на думку фахівців, не передбачають комплексної допомоги в найбільш 
критичний період життя випускників – перехід від перебування в закладі до самостійного життя.  

Перелік основних документів: 

Закон України від 13.01.2005 р. № 2342-IV «Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» - основний 
закон, що гарантує державну підтримку, пільги та заходи із забезпечення соціального захисту 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: 
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- заходи додаткового матеріального забезпечення випускників, їх працевлаштування, 
забезпечення житлом, медичне обслуговування, звільнення від плати за навчання в 
державних і комунальних навчальних закладах усіх рівнів, допомогу в працевлаштуванні у 
позанавчальний час, в отриманні послуг, пов'язаних із профорієнтацією та підготовкою до 
роботи за новою професією, інші аспекти життя після виходу з інтернатного закладу; 

- збереження права на житло, в якому діти проживали з батьками, рідними до влаштування 
в інтернатний заклад, відповідальність місцевих державних адміністрацій, органів 
місцевого самоврядування за місцем знаходження житла дітей за збереження 
закріпленого житла і повернення його після виходу з інтернатного закладу. Діти-сироти та 
діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, у разі відсутності в них 
житла мають право зараховуватися на квартирний облік та соціальний квартирний облік 
за місцем їх походження або проживання до встановлення опіки. Також у Законі визначені 
поняття «випускники закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування», «соціальне житло» тощо. 

Постанова КМУ від 24.09.2008 р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 
пов'язаної із захистом прав дитини» визначає основні аспекти захисту їх майнових та житлових 
прав.   

Порядок взаємодії центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та управлінь (відділів) 
освіти щодо підготовки до самостійного життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, з числа учнів старших та випускних класів інтернатних закладів і 
шкіл соціальної реабілітації, затверджений спільним наказом Міністерства України у справах 
сім’ї, молоді та спорту та Міністерства освіти і науки України від 28.09.2007 р. № 3455/853, 
визначає функції відділів освіти, інтернатних закладів та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді з підготовки до самостійного життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. 

Указ Президента України № 5/18 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа» та Державний стандарт 
соціальної послуги соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів (установ), 
затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 26.09.2016 р. № 1067, 
визначають зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальної послуги соціальної інтеграції 
випускникам інтернатних закладів (установ), показники її якості для суб’єктів усіх форм власності 
та господарювання, які надають цю послугу. 

 

Відповідно до Державного стандарту соціальної послуги соціальної інтеграції випускників 
інтернатних закладів (установ), соціальна послуга соціальної інтеграції – комплекс заходів із 
надання допомоги випускникам інтернатних закладів (установ), спрямованих на розвиток 
соціальної компетентності, сприяння реалізації особистісного потенціалу в період переходу до 
самостійного життя, мінімізацію ризиків потрапляння у складні життєві обставини. 

 

В основі соціальної послуги соціальної інтеграції лежить соціальний супровід, що базується на 
принципах участі, мотивування, наснаження до поступового зростання відповідальності, 
орієнтація на сильні сторони молодої людини. 

 

Втім, не варто звужувати діяльність фахівців до «підготовки молодої людини до самостійного 
життя» (щоб життя в поточний момент не перетворювалося на «підготовку до іншого етапу 
життя»), сприяння в соціальній адаптації до нових умов (молода людина має зайняти активну 
життєву позицію) чи подолання складних життєвих обставин (які, за замовчуванням, виникають в 
кожної молодої людини з досвідом виховання в інтернатному закладі).  

 

Так,  ФСР/соціальний працівник, який супроводжує молоду людину:  

- допомагає в розвитку її практичних життєвих навичок; 
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- заохочує до зростання відповідальності за власне життя, до професійного та 
особистісного самовизначення, здобуття кваліфікації; 

- надає підтримку на перших етапах професійної самореалізації; 
- допомагає у формуванні власної мережі підтримки, пошуку і залученні зовнішніх 

ресурсів для вирішення складних питань, відновленні або налагодженні стосунків з 
біологічними родичами, у тому числі батьками. 

Зміст соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів» охоплює такі компоненти: 

- індивідуальна робота (консультування, представництво інтересів, корекційна та 
терапевтична робота); 

- групова робота (організація та підтримка клубної діяльності, організація та ведення груп 
само- та взаємодопомоги); 

- робота в громаді (робота з родичами, батьками; залучення волонтерів, у тому числі 
пошук, відбір та підготовка наставників, представництво інтересів молодих людей в  
громаді).  

 

Пріоритетним компонентом є індивідуальна робота, оскільки саме вона дає можливість визначити 
потреби молодої людини, її сильні сторони та компетенції і спланувати найбільш відповідну 
підтримку в перехідний період до самостійності. 

 

Етапи індивідуальної роботи з випускником інтернатного закладу 

Індивідуальна робота ФСР/соціального працівника (ЦСССДМ чи громадської організації) з 
молодою людиною передбачає низку послідовних етапів:  

1. Знайомство, налагодження контакту.  

2. Оцінка потреб та компетенцій.  

3. Розроблення індивідуального плану підтримки у перехідний період від проживання в 
інтернатному закладі до самостійного життя. 

 4. Реалізація індивідуального плану. 

 5. Перегляд індивідуального плану, за потреби корекція та продовження його реалізації. 

 6. Завершення діяльності в межах індивідуального плану.  

7. Моніторинг та підтримка стабільності досягнутих результатів. 

 

 
Вправа «Визначення чинників та умов досягнення результатів у роботі з 
випускниками інтернатних закладів» 
 

 

25 хв. 

 

Мета: визначити чинники та умови досягнення бажаних результатів у 
процесі роботи з випускниками інтернатних закладів. 

Ресурси: 4 аркуші паперу з різними назвами (1 – умови, що сприятимуть 
залученню молодої людини до взаємодії та досягнення результату; 2 – 
умови, що перешкоджатимуть залученню молодої людини до взаємодії та 
досягнення результату; 3 – ставлення та якості фахівця, що сприятимуть 
взаємодії з молодою людиною; 4 – ставлення та якості фахівця, що 
заважатимуть взаємодії з молодою людиною), ММ-презентація «Модуль2. 
Заняття 2.4» (слайд №13).  

Хід проведення:  
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Тренер нагадує учасникам, що в основі послуги соціальної інтеграції лежить діяльність, що 
базується на принципах участі, мотивування, наснаження до поступового зростання 
відповідальності, орієнтація на сильні сторони молодої людини. І задає запитання: Що, на 
вашу думку, означає участь молодої людини в отриманні послуги соціальної інтеграції? 

 
Тренер об’єднує учасників в чотири групи відповідно до завдань, роздає по аркушу паперу  
та пропонує опрацювати: 

- першій групі – умови, що сприятимуть залученню молодої людини до взаємодії та 
досягнення результату;  

- другій групі – умови, що перешкоджатимуть залученню молодої людини до взаємодії 
та досягнення результату;  

- третій групі – ставлення та якості фахівця, що сприятимуть взаємодії з молодою 
людиною;  

- четвертій групі – ставлення та якості фахівця, що заважатимуть взаємодії з молодою 
людиною.  

 
Кожна група виконує своє завдання протягом 5 хвилин, а потім передає аркуш паперу з 
напрацюваннями наступній групі для ознайомлення та внесення доповнень.  
 
Коли групи отримують свої вихідні напрацювання з доповненнями інших трьох груп, вони  
мають їх проаналізувати - погодити, відхилити чи помітити знаком запитання, якщо 
необхідне роз’яснення. Відхилення доповнень необхідно аргументувати під час 
обговорення у загальному колі.  
 
Обговорення: 

 

- Чи є у переліку додані пункти, з якими ви не згодні? Чому? 
- Озвучте остаточний варіант результатів виконання завдання.  
- До яких висновків спонукала вправа? 

 
Інформаційне повідомлення «Наставництво, соціальне житло» 
 

 

20 хв. 

 

Мета: розширити знання про наставництво та забезпечення випускників 
інтернатів соціальним житлом. 

Ресурси: презентація, блокнот для фліпчарту, відеоматеріал 
(https://www.youtube.com/watch?v=fHT90uSoC88), ММ-презентація «Модуль2. 
Заняття 2.4» (слайди №14-16), додаток 2.4.1. 

Хід проведення:  

Тренер зазначає, що вихованці інтернатів старшого віку потребують індивідуальної 
підтримки у період підготовки до вибуття із закладів, тому в Україні запроваджено інститут  
наставництва.  
 

 

До уваги тренера 

Участь – базовий принцип, що забезпечує молодій людині можливість висловлювати та 
обстоювати свої погляди з питань, що стосуються її теперішнього життя та майбутнього.  

Участь – це й система відносин між спеціалістом і молодою людиною, що починається зі ставлення 
дорослих (спеціалістів) до неї. Воно полягає в тому, що ФСР/соціальний працівник (або група 
фахівців), який надає соціальну підтримку, поважає і цінує молоду людину як унікальну й цілісну 
особистість, виконує діяльність «не для неї, а разом із нею». 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fHT90uSoC88
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Він пропонує переглянути відеоматеріал «Наставництво». 
 
Далі наголошує на актуальності вирішення житлової проблеми й інформує учасників про 
можливості забезпечення випускників соціальним житлом. Звертається із проханням 
коментувати почуте, наводячи приклади з практики. 
 
 

Інформаційне повідомлення 

Соціальне житло 

Однією із найголовніших проблем, з якою зустрічаються випускники інтернатних закладів, є 
відсутність житла, де б вони мешкали після вибуття із закладу.  

При встановленні статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, 
документально закріплюється право на житло. Але у більшості випадків з’ясовується, що житло за 
місцем походження дитини не придатне для проживання – відсутні документи про право власності 
чи будинок/квартира зайняті родичами / батьками, позбавленими батьківських прав.  

Для вирішення цієї проблеми ПМУ від 04.10.2017 р. № 741 затверджено Типове положення про 
соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.   

Кабінет Міністрів України відповідною постановою надав субвенцію із державного бюджету 
місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових 
будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих 
будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації. 

До уваги тренера 

Тренеру варто оперувати актуальною інформацією, оприлюдненою обласними державними 
адміністраціями про кількість придбаних квартир / побудованих житлових будинків для 
забезпечення цільової групи соціальним житлом за рахунок субвенції. 

 
 
Вправа «Послуги та ініціативи у вашій громаді для випускників інтернатних 
закладів»  
 

 

17 хв. 

 

Мета: актуалізувати питання перегляду існуючих та створення нових послуг 
з підтримки випускників інтернатних закладів у громаді. 

Ресурси: ММ-презентація «Модуль2. Заняття 2.4» слайд №17. 

Хід проведення: 
 
Тренер зазначає - враховуючи характеристики випускників інтернатних закладів, їх 
життєвий досвід і потреби, членам громади необхідно розуміти, якими послугами зможе 
скористатися молода людина після того, як залишить заклад. 
 
Тренер пропонує учасникам пригадати і записати в своїх робочих зошитах ті послуги, які на 
даний час створені у їх громаді. 
 
Після виконання завдання відбувається загальне обговорення. 
  
Обговорення: 

 

- Які саме послуги для випускників інтернатних закладів ви зазначили?  
- Які з наявних послуг, на вашу думку, є найефективнішими? 
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- Які ще послуги потрібно створити, щоб забезпечити всебічну 
підтримку випускників інтернатних закладів? Хто і як їх має 
запровадити саме у вашій громаді? 
 

 
Узагальнення з теми. Рефлексія. Домашнє завдання 
 

 

8 хв. 

Мета: узагальнити досвід учасників, набутий у процесі роботи над темою, 
отримати зворотні зв’язок. 

Ресурси: ММ-презентація «Модуль2. Заняття 2.4» (слайд №18). 

Хід проведення:  

Тренер пропонує учасникам поміркувати над такими запитаннями, виходячи із отриманих 
знань: 

          

- Які аргументи можете навести, щоб переконати інших у важливості 
створення послуг для випускників інтернатних закладів саме у вашій 
громаді? 

- Хто має відповідати за впровадження цих послуг - заклад чи громада? 

 

Домашнє завдання  

Скориставшись інтернет-ресурсами, ознайомитися з практичним досвідом підтримки 
випускників інтернатних закладів недержавними організаціями для обговорення на загал.  
 
Наприклад: 
http://www.p4ec.org.ua/upload/education/library/1345191762.pdf  
Тема номера: Вихованці інтернатів: від опіки до самостійності (Соціальна робота з 
вразливими сім’ями та дітьми): Ч 2, ст. 121. 
В. Яковлєва «Соціально-практична діяльність як засіб формування життєвої компетентності 

випускників інтернатних закладів». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.p4ec.org.ua/upload/education/library/1345191762.pdf
https://scholar.google.com.ua/citations?user=up_F2gsAAAAJ&hl=uk&oi=sra
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Mir_2015_1_10
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Mir_2015_1_10


Тренінгова програма з деінституціалізації. 

Матеріали підготовлені БО «Надія і житло для дітей» 224 

 

ДОДАТКИ ДО ЗАНЯТТЯ 2.4 

Додаток 2.4.1. 

Наставництво 

Метою наставництва є підготовка дитини, яка проживає у закладі, до самостійного життя 
шляхом розвитку її фізичного, духовного та інтелектуального потенціалу, впевненості у 
власних силах, формування культурних і моральних цінностей. 

 Основними завданнями наставництва є: 

- визначення та розвиток здібностей дитини, сприяння реалізації її інтересів у 
професійному самовизначенні; 

- надання дитині доступної інформації про її права та обов’язки; 
- формування в дитини практичних навичок, спрямованих на адаптацію її до 

самостійного життя, зокрема щодо вирішення побутових питань, розпорядження 
власним майном і коштами, отримання освітніх, соціальних, медичних, 
адміністративних та інших послуг; 

- ознайомлення дитини з особливостями суспільного спілкування та подолання 
складних життєвих ситуацій; 

- сприяння становленню дитини як відповідальної та успішної особистості; 
- формування в дитини навичок здорового способу життя. 

 
Наставником може бути повнолітня дієздатна особа, яка пройшла курс підготовки з питань 
соціальної адаптації дітей та їх підготовки до самостійного життя, отримала висновок про 
те, що вона може провадити діяльність з організації наставництва, та уклала договір про 
наставництво з центром соціальних служб для сім’ї дітей та молоді та керівником закладу, 
де знаходиться дитина. 

Відповідальні за організацію  наставництва є центри соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, які проводять пошук наставників, допомагають їм зібрати документи та 
направляють їх на навчання, беруть участь у визначенні дитини.  

Наставник може спілкуватися з дитиною на території та поза територією закладу, брати 
дитину додому, але  не більше, ніж на 3 дні, за умови, якщо Служба у справах дітей після 
вивчення умов його проживання надала відповідну згоду. 
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Заняття 2.5. Досвід реформування системи захисту дітей на районному рівні 
 

Завдання: 

- ознайомити учасників з моделлю створення комплексних послуг та форм 
альтернативного догляду, які дозволяють попередити влаштування дітей в 
інтернатні заклади (на прикладі успішного українського досвіду реформування 
системи захисту дітей на районному рівні - у Дніпровському районі 
Дніпропетровської області); 

- представити Центр соціальної підтримки дітей та сімей як комплекс послуг, 
створених відповідно до потреб громади; 

- презентувати малий груповий будинок як форму влаштування дітей, які з різних 
причин не можуть бути влаштовані в сім’ї. 

 Загальна тривалість: 1 год. 30 хв.   

План заняття:  

№ з/п Структура Тривалість 

1. Презентація теми заняття 5 хв. 

2. Вправа «Послуги для сімей з дітьми та форми 
альтернативного догляду відповідно до потреб громади» 

30 хв. 

3. Презентація моделі Центру соціальної підтримки дітей та 
сімей як комплексу послуг 

30 хв. 

4. Презентація «Малий груповий будинок як форма 
альтернативного догляду з умовами, наближеними до 
сімейних» 

20 хв. 

5. Узагальнення з теми. Рефлексія. Домашнє завдання  5 хв. 

 

Хід проведення заняття 

Презентація теми заняття 
 

 

5 хв. 

Мета: презентувати тему «Успішний досвід реформування системи захисту 
дітей на районному рівні», мотивувати учасників до її вивчення. 

Ресурси: ММ-презентація «Модуль2. Заняття 2.5» (слайд №3). 

Хід проведення:  

Тренер, використовуючи ММ-презентацію, представляє тему й завдання тренінгового 
заняття. 
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Слова тренера 

В попередніх темах ми розглянули, які послуги можуть бути створені у громаді для попередження 
вилучення дітей із родинного оточення, яких послуг потребують випускники інтернатних закладів 
у контексті їх соціалізації, а також розглянули альтернативні форми догляду дітей (без ознак  
інституційної культури).  

Сьогодні ми ознайомимося з успішним українським досвідом створення комплексу послуг для 
сімей з дітьми, завдяки чому протягом кількох років на районному рівні не відбулось жодного 
влаштування дитини до закладу інституційного догляду.  

А також розглянемо успішний досвід реформування системи захисту дітей на рівні громади – як 
змінився механізм прийняття рішень щодо дітей; що і як зроблено з розвитку компетенцій осіб, 
долучених до прийняття рішень.  

Фактично, ви зможете зрозуміти, як всі ті знання, які ви отримали на даний час, вже були 
застосовані на практиці в ході створення й підтримки єдиної системи якісних соціальних послуг на 
рівні громади (району).  

 

 

Вправа «Послуги для сімей з дітьми та форми альтернативного догляду 
відповідно до потреб громади» 
 

 

30 хв. 

Мета: показати, як відповідно до потреб громади формується перелік 
необхідних послуг. 

Ресурси: ММ-презентація «Модуль2. Заняття 2.5» (слайди №4-6), додаток 
2.5.1 (картки з описом проблеми), блокнот для фліпчарту, маркери. 

Хід проведення:  

Тренер об’єднує учасників у 5 груп, роздає по картці з описом однієї з проблем в громаді й 
дає завдання: розробити перелік послуг або форм догляду, які мають бути створені у цій 
громаді, щоб вирішити описану проблему.  

По завершенні роботи групи презентують свої напрацювання.  

 

До уваги тренера 

Під час презентації напрацювань тренеру необхідно зобразити чи скласти схему послуг та форм 
альтернативного догляду, які можуть діяти на території однієї громади. Для цього можна 
використовувати завчасно підготовлені картки з назвами відповідних послуг. Ця схема дозволить 
візуалізувати комплексність послуг та підведе до ідеї створення центру соціальної підтримки дітей 
та сімей.    

Важливо наголосити, що будь-які послуги можуть створюватися на основі закладу. Тренер 
демонструє пакет послуг та говорить про те, що для економії місцевих коштів та забезпечення 
якісної взаємодії суб’єктів допомоги добре було б більшість послуг звести в єдину структуру - 
єдиний заклад. Це дійсно дає можливість зекономити кошти і оптимізувати процедуру 
перенаправлення клієнтів. Тобто можемо створити такий собі єдиний комплекс послуг, що тісно 
співпрацює зі службою у справах дітей.  
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Тренер демонструє схему послуг та зазначає, що в Україні вже є досвід створення комплексних 
послуг. Заклад, що дозволяє поєднати різні послуги, називається Центром соціальної підтримки 
дітей та сімей, і про нього ми поговоримо далі.  

 

 

 

 

 

 

 

Центр соціальної 
підтримки дітей та сімей

Денні послуги

Послуги для 
сімей з дітьми, 

які перебувають 
у складних 
життєвих 

обставинах

Послуги для 
розвитку та 
підтримки 

сімейних форм 
виховання 

Послуги для 
сімей з дітьми, 
які виховують 

дитину з 
інвалідністю або 

з її ризиком

Стаціонарні послуги

Послуги 
стаціонарного 
перебування 

матері та 
дитини

Послуги 
термінового 
влаштування 

дітей

Соціальна 
квартира для 
дітей-сиріт та 

дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, 
або осіб із їх 

числа 
(випускників 
інтернатів)

Сімейні форми 
влаштування дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених 
батьківського піклування 

Опіка/піклування

Прийомна сім'я 

Дитячий будинок 
сімейного типу

Стаціонарні форми 
влаштування  дітей з 

умовами, наближеними 
до сімейних

Малий груповий 
будинок
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Презентація моделі Центру соціальної підтримки дітей та сімей як комплексу 
послуг  
 

 

30 хв. 

Мета: представити Центр соціальної підтримки дітей та сімей як комплекс 
послуг, що створюється відповідно до потреб громади.    

Ресурси: ММ-презентація «Модуль2. Заняття 2.5» (слайди №7-14), 
відеоматеріал, додаток 2.5.2 (додаткова інформація для тренера). 

Хід проведення:  

Тренер, використовуючи ММ-презентацію та відеоматеріал, інформує учасників про основні 
аспекти діяльності Центру соціальної підтримки дітей та сімей. 

 

До уваги тренера 

Центр соціальної підтримки дітей та сімей  

(Модель створена БО «Надія і житло для дітей») 

https://www.youtube.com/watch?v=_8LCaromkuw  

Перший центр соціальної підтримки дітей та сімей «Промінь надії» створений у 2011 році в 
Макарівському районі Київської області. У 2013 році створено другий такий центр - «Добре вдома» 
в Дніпровському районі Дніпропетровської області. Ці нові заклади створені в громадах у рамках 
реформування дитячих будинків.   

Центр є комплексом сімейно-орієнтованих послуг, націлених на попередження вилучення дітей із 
сім’ї шляхом підвищення спроможності батьків виховувати своїх дітей. Структура обох центрів 
дещо відрізняється. Це пов’язано з тим, що послуги в кожній територіальній громаді створювались 
відповідно до її потреб, базуючись на проведених дослідженнях.  

В структурі центру в Макарівському районі функціонують: відділення термінового влаштування, 
відділення для матерів з дітьми, малий груповий будиночок, відділення профілактичної роботи 
(включає службу підтримки сім’ї, службу розвитку сімейних форм виховання та мобільну бригаду).  

В структурі центру у Дніпровському районі працюють відділення термінового влаштування дітей, 
відділення для матерів з дітьми, служба підтримки сім’ї, служба раннього втручання, соціальна 
квартира. 

Обидва Центри мають стаціонарні та денні відділення, що дозволяє надавати відповідну допомогу 
сім’ї та дитині в одному закладі за місцем їх проживання. Такий підхід забезпечує безперервну 
роботу з сім’єю незалежно від того - залишається дитина з батьками, чи через загрозу життю та 
здоров’ю була направлена у відділення термінового влаштування. Робота з батьками 
продовжується навіть тоді, коли справа про позбавлення батьківських прав розглядається у суді, і 
тоді, коли дитина знаходиться в малому груповому будиночку, а батьки вже позбавлені 
батьківських прав – ключовий фахівець кожні півроку переглядає цілі роботи з випадком, 
орієнтуючись на пріоритетність реінтеграції. Такий підхід в роботі відповідає принципам 
необхідності та відповідності, визначеним в Керівних принципах альтернативного догляду дітей.  

Відділення термінового влаштування дітей створене з метою захисту, адаптації та 
реабілітації дітей, які постраждали від різних видів насильства, були вилучені із середовища, в 
якому існувала загроза їхньому життю і здоров’ю. Також передбачена можливість влаштування 
дитини за заявою батьків на період їх стаціонарного лікування, якщо відсутня інша можливість 
залишити дитину у сім’ях родичів або друзів.   

Фахівці створюють умови для безпечного, комфортного проживання, забезпечують цілодобовий 
догляд, надають дітям спеціалізовану допомогу. Значна увага приділяється вивченню сімейної 
ситуації дитини і можливостей її повернення до батьків. Тому ключовий фахівець, відповідальний 
за роботу з випадком, обов’язково включає батьків та родичів у роботу. Лише у випадку 

https://www.youtube.com/watch?v=_8LCaromkuw
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неможливості повернення дитини у рідну сім’ю (за результатами проведеної оцінки) 
розглядаються варіанти її подальшого влаштування переважно у сімейні форми догляду.  

Термін перебування у відділенні залежить від індивідуальної ситуації кожної дитини. 
Рекомендований термін – не більше трьох місяців, але у виняткових випадках він може бути 
подовжений до 9 місяців. Зазвичай довшого періоду перебування потребують діти, чиї батьки 
позбавляються батьківських прав - для влаштування їх у замісні сім’ї або малий груповий 
будиночок.   

Команда відділення:  начальник відділення, ключовий фахівець із соціальної роботи, фахівці з 
цілодобового догляду, юрист, психолог, медична сестра, логопед.  

Відділення для матерів з дітьми – це термінова допомога матерям з дітьми, націлена на 
попередження відмов від дітей, підтримка матерів і дітей в надзвичайних ситуаціях. 

Відділення надає допомогу: вагітним жінкам в останній триместр вагітності; одиноким матерям з 
дітьми, які не мають підтримки з боку рідних та близьких; жінкам з дітьми, які постраждали від 
домашнього або сексуального насильства; матерям з новонародженими дітьми, які мали намір 
відмовитися від новонародженої дитини; матерям з дітьми, які відновлюють сімейні зв'язки; 
матерям з дітьми, де є загроза вилучення дитини з сім’ї. 

Послуги відділення: 

- безпечне тимчасове проживання матері з дитиною; 
- соціальна, психологічна та юридична підтримка;  
- навчання матерів з питань догляду за дитиною і розвитку батьківської відповідальності та 

потенціалу; 
- мобілізація ресурсів матері до виховання дитини; 
- допомога у індивідуальному розвитку дитини; 
- допомога в налагодженні стосунків матерів зі своїми сім’ями та оточенням; 
- підготовка матерів з дітьми до успішної адаптації у суспільстві. 

Взаємодія з сім’єю ведеться відповідно до індивідуального плану роботи, розробленого на основі 
оцінених потреб дитини та виховного потенціалу матері/батьків. Мати/батьки є основними 
виконавцями індивідуального плану роботи, а фахівці надають кваліфіковану допомогу та 
мотивують їх до зміни поведінки та свого життєвого становища. 

Команда відділення: начальник відділення, ключовий фахівець із соціальної роботи, практичний 
психолог. Залучені фахівці - юрист, медична сестра, логопед, вчитель-дефектолог, фахівець з 
фізичної реабілітації. 

Служба підтримки сім’ї – це відділення, де надаються денні послуги. Діяльність служби 
спрямована на збереження сімей, профілактику вилучення дітей, розвиток спроможності батьків 
турбуватися про своїх дітей та захищати їх права. Працівники служби надають послуги як у її 
приміщенні, так і за місцем проживання сім’ї.  

Служба допомагає: 

- дітям, які не мають достатньої підтримки, щоб отримати послуги із захисту та догляду, освіти і 
охорони здоров’я за місцем проживання; 

- дітям, чиї батьки не можуть самостійно забезпечити належний догляд через брак знань, 
розуміння та інших причин (хвороба, бідність, соціальна ізоляція); 

- дітям, які перебувають в зоні ризику недогляду чи нехтування батьками; 
- дітям, які мають проблеми з поведінкою, перебувають на обліку;  
- сім’ям, де є загроза вилучення дітей; 
- сім’ям, які потрапили в кризові ситуації; 
- сім’ям, які взяли посиротілих дітей на виховання; 
- сім’ям внутрішньо переміщених осіб; 
- сім’ям, чиї рідні є або були учасниками АТО. 

Послуги служби: 

- розвиваючі заняття для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку; 
- сімейне консультування та навчання з питань догляду і виховання дітей; 
- групова робота з дітьми середнього та старшого шкільного віку; 
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- групи взаємопідтримки для батьків; 
- навчальні тренінги з розвитку батьківських навичок; 
- розвиток сімейних форм виховання; 
- виїзна мобільна бригада (для роботи в селах району);  
- психологічна, юридична та логопедична допомога. 

Графік роботи служби є гнучким – формується відповідно до  потреб отримувачів послуг. 

Команда служби: начальник відділення, фахівці із соціальної роботи, арт-педагог, юрист, практичні 
психологи, логопед, вчитель-дефектолог, керівник гуртка. 

 

Служба раннього втручання допомагає сім’ям з дітьми від народження до 7 років, які мають 
проблеми здоров’я і розвитку: 

- виявлене відставання у розвитку; 
- виявлені порушення, що з високою ймовірністю можуть призвести до відставання у розвитку: 

зниження слуху, сліпота, слабкозорість, церебральний і спинальний параліч будь-якої етіології, 
генетичні синдроми та хромосомні аберації, вроджені аномалії розвитку, органічні ураження 
ЦНС, підозра на ранній дитячий аутизм; 

- належать до групи біологічного ризику: немовлята недоношені й народжені з малою вагою тіла 
(до 1500 грамів), народжені в термін гестації менше 33-х тижнів, перенесли асфіксію під час 
пологів, перебували у відділенні інтенсивної терапії; 

- проживають в умовах соціального ризику (батьки мають психічні захворювання, алкогольну чи 
наркотичну залежність, неповнолітні батьки). 

Мета роботи - якомога  раніше  виявити порушення  у  розвитку дитини і допомогти батьками 
створити оптимальні умови для її розвитку та навчання в умовах сім'ї й місцевої громади. 

Послуги служби:  

- виявлення порушень у дітей раннього віку та надання допомоги в їх розвитку; 

- індивідуальні та групові корекційні заняття; 

- інформаційна та психологічна підтримка сімей; 

- навчання батьків дбати про дитину. 

Команда служби: начальник відділення, практичні психологи, логопед, вчитель-дефектолог, 
фахівець з фізичної реабілітації, невролог, педіатр. 

 
На базі Центрів соціальної підтримки дітей та сімей в Україні апробовано та впроваджено 
інноваційні підходи в наданні соціальних послуг: 

- дітоцентрований підхід, який забезпечує реалізацію найкращих інтересів дитини та 
врахування її думки на всіх етапах роботи; 

- запровадження ведення випадку, що передбачає роботу визначеного ключового спеціаліста, 
який із залученням інших фахівців та членів родини організовує та проводить оцінку потреб 
отримувача послуг, планування процесу подолання складних життєвих обставин, організовує 
та координує процес надання соціальних послуг, у тому числі з іншими надавачами послуг, 
здійснює моніторинг й оцінює результати роботи, залучає отримувача послуг та його 
соціальне оточення до взаємодії, наснажує, заохочує до самостійності у процесі подолання, 
мінімізації складних життєвих обставин; 

- мультидисциплінарний підхід в роботі з дітьми та сім’ями, що забезпечує формування команди 
спеціалістів для роботи з кожним випадком відповідно до потреб дитини та сім’ї;  

- впровадження в роботу концепції сильних сторін та потреб, яка дозволяє  посилити потенціал 
дитини та сім’ї й забезпечити їх потреби відповідно до індивідуальних можливостей; 
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- активізація соціального оточення дитини та сім’ї як ресурсу у подоланні складних життєвих 
обставин; 

- забезпечення дитині сімейного оточення або умов, максимально наближених до сімейних; 

- забезпечення єдиного механізму взаємодії на всіх етапах роботи всіх структур, долучених до 
роботи з дитиною.  

- методики роботи в Центрі орієнтовані на досягнення стабільних результатів, активізацію 
ресурсів і повернення в найкоротший термін дитини у сім’ю, матері з дитиною -  в громаду; 

- формування та впровадження доступних соціальних послуг відповідно до потреб конкретної 
громади. 

 
Презентація «Малий груповий будинок як форма альтернативного догляду з 
умовами, наближеними до сімейних» 
 

 

20 хв. 

 

Мета: представити малий груповий будинок як форму альтернативного 
догляду дітей з умовами, наближеними до сімейних, у системі захисту дітей 
в громаді.     

Ресурси: ММ-презентація «Модуль2. Заняття 2.5» (слайди №15-19), 
відеоматеріал, напрацювання групи під час виконання вправи «Чим 
різняться інституційний догляд та догляд в умовах, наближених до 
сімейних» (тема 2.3.), додаток 2.5.3 (додаткова інформація для тренера). 

Хід проведення:  

Тренер, використовуючи ММ-презентацію та відеоматеріал, розповідає про малий груповий 
будинок і звертає увагу учасників на їхні напрацювання під час виконання вправи «Різниця 
між інституційним доглядом та доглядом в умовах, наближених до сімейних» (тема 2.3. 
«Альтернативний догляд дітей»).  

 

Інформаційне повідомлення 

Малий груповий будиночок (далі - Будиночок) – це форма стаціонарного догляду і виховання дітей, 
які залишились без піклування батьків, в умовах, наближених до сімейних. Може створюватись як 
окремий заклад або відділення/філіал центру соціальної підтримки дітей і сімей, розрахований 
максимум на 12 дітей. 

Будиночок розміщується в типовому житловому будинку, де передбачені: кухня, їдальня (може 
бути об’єднана з кухнею), вітальня, спальні кімнати (на одну чи дві особи), щонайменше дві ванні 
кімнати, два туалети, приміщення для зберігання одягу та іншого побутового майна, службова 
кімната для надійного зберігання особових документів дітей та фінансово-бухгалтерських 
документів, інші приміщення відповідно до потреб і можливостей (наприклад, гараж, майстерня, 
спортивна кімната, склад для зберігання овочів / консервації). 

Оптимальна площа будинку - від 230 до 300 м.кв.  
 
Життя та побут дітей організовані, як в звичайній сім’ї. Команда вихователів забезпечує роботу з 
дітьми таким чином, щоб вони були доглянуті цілодобово. За кожним вихователем закріплюється 
2 – 3 дитини. Вони несуть відповідальність за дітей та працюють з ними відповідно до складених 
індивідуальних планів.  

Тут можуть тимчасово проживати діти віком до 18 років. Вони мають бути орієнтовані на те, щоб 
покинути це житло через повернення до біологічних батьків, влаштування в сімейні форми 
виховання або вихід в самостійне життя по завершенні шкільного навчання і досягнення 
повноліття. Термін перебування залежить від індивідуальної ситуації кожної дитини.  
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Тут не передбачена наявність технічного персоналу. Діти беруть участь у вирішенні побутових 
питань, самообслуговуванні, веденні домашнього господарства.  
 
Послуга має територіально розташовуватися в місцевості з гарно розвиненою інфраструктурою, 
щоб діти мали доступ до усіх закладів і служб громади (школи, дитячого садка, гуртків, спортивних 
секцій, музичної школи, медичних закладів тощо). 
 

МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

Будиночок створений з метою забезпечення дітям, які залишилися без батьківської опіки, 
максимально наближених до сімейних умов проживання, виховання, розвитку, підготовки до 
самостійного життя.  

Завдання Будиночку:  

- підготувати вихованців до переміщення, яке може відбутися шляхом реінтеграції (повернення 
дитини в біологічну сім’ю), влаштування в сімейні форми виховання або виходу у самостійне 
життя; 

- забезпечити цілодобовий догляд, безпечне, комфортне проживання дітей в умовах, 
максимально наближених до сімейних;  

-  створити умови для навчання дітей, розвитку їх здібностей, здобуття освіти у дошкільних, 
загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах; 

- забезпечити підтримку та зміцнення тривалих зв'язків дітей з біологічними родинами, спільне 
проживання дітей, пов'язаних родинними стосунками; 

- забезпечити умови для успішної інтеграції дітей у суспільстві. 

 

ОТРИМУВАЧІ ПОСЛУГ 

 Отримувачами послуг Будиночку є: 
- діти-сироти; 
- діти, позбавлені батьківського піклування. 

 
ПРИНЦИПИ ТА УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ БУДИНОЧКУ 

Принципи, яких дотримується команда в роботі з дітьми в Будиночку: 
- неухильне дотримання особистих прав і свобод дітей; 
- рівність у наданні послуг та відсутність будь-якої дискримінації; 
- постійне підвищення якості послуг; 
- недоторканість приватного життя дитини; 
- врахування думки дитини; 
- створення можливостей для реалізації свого потенціалу в повній мірі;  
- конфіденційність. 

Обов’язкові умови роботи з дітьми в Будиночку: 
- кваліфіковані працівники, які пройшли спеціальне навчання, працюють за методикою 

індивідуальних планів роботи з дитиною та її сім’єю;  
- команда спеціалістів докладає всіх зусиль для створення безпечного середовища для дітей 

- вони захищені від насильства, зловживань, негативного впливу тощо; 

- робота персоналу забезпечує широкий спектр послуг, що включає задоволення потреб і 
створення кращих умов для дітей та підтримку їх родин;  

- весь персонал дотримується однакових принципів та цінностей;  

- створені умови для постійного навчання та розвитку професійних компетенцій персоналу  
 

 

Узагальнення з теми. Рефлексія. Домашнє завдання 
 

 

5 хв. 

Мета: узагальнити досвід учасників, набутий у процесі роботи над темою, 
отримати зворотній зв’язок. 

Ресурси: ММ-презентація «Модуль2. Заняття 2.5» (слайд №20). 
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Хід проведення:  

Тренер пропонує учасникам дати відповіді на такі запитання: 

            

- Що найбільше вразило в ході заняття? 
- Які нові переконання або думки з’явилися в ході спільної роботи? 
- Що з почутого спробуєте застосувати найближчим часом?  

 

Домашнє завдання  

Самостійно опрацювати Положення про Центр соціальної підтримки дітей та сімей і 
Положення про малий груповий будинок: 

1. Постанова КМУ від 16.11.2016 № 834 «Про затвердження примірного Положення 
про Центр соціальної підтримки дітей та сімей» / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249510295  

2. Постанова КМУ від  31.10.2018 № 926 «Про затвердження примірного Положення 
про малий груповий будинок» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-primirnogo-polozhennya-pro-malij-
grupovij-budinok  
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комітету (А/64/434)] 64/142. Керівні принципи щодо альтернативного догляду за 
дітьми / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:                                                                         
https: //www.unicef.org/ukraine/ukr/100426-UNGuidelines-Ukrainian_nonofficial.pdf.  

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 834 «Про затвердження 
примірного Положення про Центр соціальної підтримки дітей та сімей» / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249510295  

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 № 926 «Про затвердження 
примірного Положення про малий груповий будинок» / [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-primirnogo-
polozhennya-pro-malij-grupovij-budinok  
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ДОДАТКИ ДО ЗАНЯТТЯ 2.5 

Додаток 2.5.1. 

Картки до вправи  

«Послуги для сімей з дітьми та форми альтернативного догляду відповідно до 

потреб громади» 

 

 
Картка 1 

 
В громаді наявні сім’ї з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах. 
Приблизно 30% відсотків з них отримують консультаційні послуги та перебувають під 
соціальним супроводом. Решта теж потребують фахової підтримки, але через 
обмеженість людських та матеріальних (транспорт) ресурсів неможливо охопити 
одночасно послугами всіх, хто цього потребує. Зазвичай в роботу беруться найскладніші 
випадки, де вже вирішується питання про відібрання дітей із сім’ї або наявний такий 
ризик.   
 
Не більше 10% сімей отримали консультації психолога в районному центрі соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, решта теж потребують психологічної допомоги, а у 30% 
сімей є потреба проводити корекційну роботу з дітьми дошкільного або молодшого 
шкільного віку, оскільки у дітей спостерігається педагогічна запущеність. Школа або 
дитячий садочок неспроможні справитися з цією проблемою, оскільки у них передбачено 
групове навчання і педагоги, зазвичай, орієнтовані на більш сильних або середніх 
вихованців/учнів, тому рівень педагогічної занедбаності у дітей, які мають проблеми з 
навчанням, постійно посилюється. Психолого-терапевтична робота з дітьми та батьками 
не проводиться взагалі, оскільки відсутні відповідні спеціалісти та обладнання кабінетів.  
 
Більшість дітей дошкільного та молодшого шкільного віку із сімей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, мають логопедичні проблеми. Деякі діти отримують 
послуги в шкільного логопеда, але їх частка не перебільшує 30% від потреби. Решта дітей 
не працюють з логопедом через його відсутність у навчальних закладах та через 
неспроможність батьків оплачувати платні послуги.  
 
50% відсотків сімей потребують юридичного супроводу пов’язаного з оформленням 
спадщини, власності, розлучення та стягнення аліментів, встановлення громадянства 
тощо. Проте юриста в соціальних послугах немає, безкоштовні консультаційні пункти в 
районних центрах передбачають лише консультацію без підготовки позовних заяв та 
юридичного супроводу.  
 
Також підтримки вузькопрофільних фахівців (психолога, логопеда, юриста) потребують і 
прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, опікуни. Оскільки діти до них потрапляють 
з психологічними травмами та мають певні відставання у розвитку, спричинені 
деприваційними проявами після перебування в інтернатних закладів. Не менше 
труднощів і з оформленням майна для прийомних дітей, дітей-вихованців та дітей під 
опікою.  
 
Всі батьки потребують розвитку батьківських навичок, але відповідних курсів немає.  
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Картка 2 

 
В громаді проживають сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю. Зазвичай такі родини 
взагалі не отримують жодної допомоги у дошкільному віці, окрім медичної. Батьки таких 
дітей, найчастіше, перебувають у відпустці по догляду за дитиною до 6, а не до 3 років, 
оскільки у дитини є проблеми зі здоров’ям. Часто батьки не здатні самостійно 
забезпечити достатній розвиток дитини з інвалідністю, оскільки багато дій, які могла б 
дитина виконувати за відповідної підтримки та навчання, батьки виконують самостійно, 
виправдовуючи свої дії тим, що дитині складно. В громаді або поряд взагалі відсутні 
корекційно-реабілітаційні послуги для дітей з інвалідністю, не передбачено також і роботу 
з батьками таких дітей. Особливо важливо забезпечити якомога раніше для таких дітей 
заняття з психологом, логопедом, дефектологом, реабілітологом тощо. При цьому 
важливо зазначити, що дитина з проблемами здоров’я та розвитку найкраще піддається 
корекції саме до 6 років. Після цього віку мозок дитини формується і робота з нею 
ускладнюється. Тому важливо розпочати роботу з нею якомога раніше.  
 
В період, коли дитину необхідно відправляти до школи частина батьків віддає її до 
спеціальної школи-інтернату, оскільки не знають про право дитини на інклюзивне 
навчання, не мають змоги працювати, оскільки дитина потребує догляду. І якщо навіть її 
влаштувати на інклюзивне навчання до школи, то в обід дитину треба забрати.  
 
Батьки таких дітей перебувають постійно в напруженому стані, виглядають стомленими, 
є дуже вразливими. Батьки не мають достатніх знань та навичок для догляду та розвитку 
такої дитини. Зазвичай самостійно набувають відповідний досвід, не завжди вдалий та 
правильний.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Картка 3 

 
Протягом року наявні випадки, коли жінку з дітьми влаштовують до медичного закладу не 
за медичними показниками, а через обставини, які склалися в їх житті: насильство в сім’ї, 
аварійний будинок, стихійне лихо або нещасний випадок (пожежа тощо). Такі випадки 
поодинокі, бо найчастіше, якщо батьки неспроможні забезпечити дитині безпечне житло, 
то батькам пропонують влаштувати дитину тимчасово до притулку або в санаторій, а 
самім вирішувати питання з пошуку житла.  
 
Така ж проблема, якщо жінка є випускницею інтернатного закладу або має психічне 
захворювання, а відповідно має низький рівень батьківських навичок та потребує 
навчання для забезпечення догляду та розвитку дитини. Але оскільки відсутня послуга, 
де можна було б посилити разом маму з дитиною та здійснювати за ними нагляд та 
навчання з метою розвитку їх навичок, то найчастіше лікарі виписують жінку з медичного 
закладу, а дитину залишають в ньому. Або вмовляють жінку відмовитися від дитини.  
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Картка 4 

 
Оскільки в громаді відсутній притулок або центр соціально-психологічної реабілітації для 
дітей, то діти, які відібрані у батьків без позбавлення батьківських прав, знайдені та 
покинуті діти найчастіше за домовленістю із головним лікарем лікарні влаштовуються до 
дитячого відділення або санаторію, де можуть перебувати до трьох і більше місяців. При 
цьому діти не відвідують навчальні заклади, з ними не займаються розвитком, вони не 
отримують повноцінне збалансоване харчування.  
 
Також бувають випадки, коли дітей влаштовують в соціальні заклади за домовленістю із 
керівництвом закладу або його засновником, в разі якщо є вільні місця.  
 
Найбільший ризик полягає у тому, що дітей, навіть які перебувають у складних життєвих 
обставинах, потерпають від насильства у сім’ях, мають певний ризик для життя та 
здоров’я – вчасно із сімей не вилучають через відсутність можливості помістити їх на 
короткотермінове влаштування без наявності статусу. Загалом біля 20-30 дітей щороку 
потребують тимчасового місця для свого безпечного перебування. 
 
Така ж ситуація стосується батьків, які потребують стаціонарного лікування, а дітей не 
мають, де подіти на цей час. Найчастіше дти перебувають у медичному закладі разом з 
батьками.  
 
 
 

 
Картка 5 

 
Щороку до громади повертаються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 
піклування/ особи з їх числа, а інколи і діти без статусу, але які виховувалися в 
інтернатних закладах. У частини з них відсутнє житло або знаходиться в незадовільному 
технічному стані та потребує відновлення. У більшості з них низькі соціальні навички та 
навички догляду за домом. Всі вони потребують інтенсивної роботи з ними та  
тимчасового місця проживання до влаштування їх на роботу та забезпечення можливості 
винаймати житло, якщо не переїхати у власне. Все, що може запропонувати їм громада, 
то це соціальний супровід (у кращому випадку) та домовитися про їх проживання у когось 
із мешканців громади. Після першого конфлікту випускники йдуть із цього житла та 
починають об’єднуватися із проблемними категоріями в громаді, переселяються до них,  
що в подальшому призводить до проблем у їх житті.  
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Додаток 2.5.2. 

 

Приклад успішного створення та функціонування  
Центру соціальної підтримки дітей та сімей  

 

Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Добре вдома» (Дніпровський район 
Дніпропетровської області) 

Модель Центру розроблена та апробована організацією «Надія і житло для дітей», 
створювалась в рамках реформування інтернатного закладу та удосконалення системи 
захисту дітей на районному рівні. 

Це соціальний заклад районної комунальної власності. За змістом роботи Центр включає 
комплекс послуг, що розроблені у відповідності до потреб жителів Дніпровського району.  

Діяльність Центру спрямована на допомогу дітям та сім’ям, направлена на попередження 
вилучення дітей із сімей, повернення дітей у рідні сім’ї, надання підтримки батькам у 
забезпеченні належного догляду і виховання своїх дітей, підтримку сімей, які взяли дітей на 
виховання.  

Особливість роботи Центру: 

✓ Послуги надаються як в умовах цілодобового перебування (відділення термінового 
влаштування та відділення для матерів з дітьми), так і в умовах функціонування денних 
відділень (служба раннього втручання та служба підтримки сімей). 
✓ Індивідуальний підхід до кожної дитини та сім’ї. 
✓ Робота вузькопрофільних спеціалістів у складі команди. 
✓ Зосередження на збереженні, реабілітації та відновленні сім’ї. 
✓ Рішення щодо дитини приймаються з максимальним урахуванням її інтересів і її думки. 
✓ Всі послуги є безкоштовними. 

Потужність Центру – одночасне надання послуг 108 особам в день – із них 48 в умовах 
цілодобового проживання (відділення для матерів з дітьми - 20 осіб, відділення термінового 
влаштування – 28 осіб, в тому числі і соціальна квартира для випускників інтернатних 
закладів – 6 осіб), та 60 особам в умовах денного перебування. 

Гранична штатна чисельність складає 47 штатних одиниць. 

КЗ «Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Добре вдома» створено відповідно до 
рішення Дніпровської районної ради від 27.09.2013 року № 326-26/VI. 

В структурі Центру працюють: 

Відділення термінового влаштування дітей 

Відділення створено з метою захисту, адаптації та реабілітації дітей, які постраждали від 
різних видів насильства, були вилучені із середовища, в якому існувала загроза їхньому 
життю і здоров’ю. Також передбачена можливість  влаштування дитини за заявою батьків 
на період їх стаціонарного лікування, якщо відсутня інша можливість залишити дитину у 
сім’ях родичів або друзів.   

Під час перебування дітей у відділенні, фахівці створюють умови для безпечного, 
комфортного проживання дітей, забезпечують їх цілодобовий догляд, надають 
спеціалізовану допомогу. Значна увага приділяється вивченню сімейної ситуації дитини і 
можливостей її реінтеграції, а при неможливості повернення її в рідну сім’ю - визначення її 
подальшого місця проживання і виховання.       
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Відділення розраховане на 22 дитини від народження до 18 років. У складі відділення також 
функціонує соціальна квартира для 6 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування.  

Термін перебування дітей у відділенні залежить від індивідуальної ситуації кожної дитини. 
Рекомендований термін – не більше трьох місяців, але у виняткових випадках він може бути 
подовжений до 9 місяців.   

Робота відділення спрямовується на:  

✓ повернення дитини в біологічну сім’ю; 
✓ влаштування в сімейні форми виховання (опіка, усиновлення, прийомна сім’я, 

дитячий будинок сімейного типу); 
✓ успішну соціальну інтеграцію в суспільство. 

Діти та сім’ї потрапляють до відділення: 

за спрямуванням лікарів, органів місцевого самоврядування, закладів соціального захисту 
тощо; 

за самостійним зверненням;  

за направленням служби у справах дітей. 

Підставою для роботи відділення з дитиною є направлення служби у справах дітей. 

Вся робота базується на індивідуальних потребах дитини. Над випадком кожної дитини 
працює команда спеціалістів. 
Працівники відділення працюють з дитиною, а  фахівець із соціальної роботи працює з 
сім’єю дитини на одну узгоджену мету. 

Команда відділення:  начальник відділення, ключовий фахівець з соціальної роботи, фахівці 
з цілодобового догляду, юрист, психолог, медична сестра, логопед.  

Відділення для матерів з дітьми 

Термінова допомога матерям з дітьми, націлена на попередження відмов від дітей, 
підтримка матерів і дітей в надзвичайних ситуаціях. 

Відділення працює для допомоги: 

✓ вагітним жінкам в останній триместр вагітності; 
✓ одиноким матерям з дітьми, які не мають підтримки з боку рідних та близьких; 
✓ жінкам з дітьми, які стали жертвами домашнього або сексуального насильства;  
✓ матерям з новонародженими дітьми, які мали намір відмовитися від новонародженої 

дитини; 
✓ матерям з дітьми, які відновлюють сімейний зв'язок; 
✓ матерям з дітьми, де є загроза вилучення дитини з сім’ї. 

Відділення розраховане на одночасне перебування 5 сімей з дітьми (до 20 осіб). Кожній 
сім’ї надається окрема кімната. Термін перебування до 9 місяців в залежності від ситуації 
матері з дитиною. 

Мета роботи відділення: захист матері і дитини, що забезпечує кожній дитині право на 
виховання в сім’ї та збереження сімейних зв’язків, підтримка матерів у здійсненні 
батьківських прав і обов’язків по відношенню до своїх дітей. 

Послуги відділення: 

- безпечне тимчасове проживання матері з дитиною; 
- соціальна, психологічна та юридична підтримка;  
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- навчання матерів з питань догляду за дитиною і розвиток батьківської відповідальності 
та потенціалу; 

- мобілізація ресурсів матері до виховання дитини; 
- допомога у індивідуальному розвитку дитини; 
- допомога в налагодженні стосунків матерів зі своїми сім’ями; 
- підготовка матерів з дітьми до успішної адаптації у суспільстві. 

Діти та сім’ї потрапляють до відділення: 

- за спрямуванням лікарів, органів місцевого самоврядування, закладів соціального 
захисту тощо; 

- за самостійним зверненням;  
- за направленням служби у справах дітей. 

Підставою для роботи відділення з матір’ю і дитиною є направлення служби у справах дітей. 

Робота з сім’єю ведеться відповідно до індивідуального плану роботи, розробленого на 
основі оцінених потреб дитини та виховного потенціалу матері/батьків. Мати є основним 
виконавцем індивідуального плану роботи, фахівці надають підтримку та мотивують 
отримувача послуг на зміну поведінки та свого життєвого становища. 

Команда відділення: начальник відділення, ключовий фахівець з соціальної роботи, 
практичний психолог. Залучені фахівці - юрист, медична сестра, логопед, вчитель 
дефектолог, фахівець фізичної реабілітації. 

Служба підтримки сім’ї 

Діяльність служби спрямована на збереження сімей, профілактику вилучення дітей із 
сімей, збільшення можливостей батьків турбуватися про своїх дітей та захищати їх 
права.  

Служба працює для допомоги: 

- дітям, які не мають достатньої підтримки, щоб отримати послуги із захисту та догляду, 
освіти і охорони здоров’я за місцем проживання; 

- дітям, батьки яких не можуть самостійно забезпечити належний догляд через брак знань, 
розуміння та інших причин (хвороба, бідність, соціальна ізоляція); 

- дітям, які перебувають в зоні ризику недогляду чи нехтування батьками; 
- дітям, які мають проблеми з поведінкою, перебувають на обліку;  
- сім’ям, де є ризик або загроза вилучення дітей; 
- сім’ям, які потрапили в кризові ситуації; 
- сім’ям, які взяли посиротілих дітей на виховання; 
- сім’ям внутрішньо переміщених осіб; 
- сім’ям, де члени сімей є або були учасниками АТО. 

Послуги служби: 

- організація роботи з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку (розвиваючі 
заняття) та їх сім’ями; 

- сімейне консультування та підтримка з питань догляду і виховання дітей; 
- групова робота з дітьми середнього та старшого шкільного віку; 
- групи взаємопідтримки для батьків; 
- навчальні тренінги з розвитку батьківських навичок для батьків; 
- розвиток сімейних форм виховання; 
- виїзна мобільна бригада в села;  
- психологічна, юридична та логопедична допомога. 

Діти та сім’ї отримують послуги за: 

- самостійним зверненням; 
- скеруванням, письмовим зверненням ЦСССДМ, лікувальних чи навчальних закладів;  
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- рішення органу опіки і піклування, рекомендацією комісії з питань захисту дітей. 

Графік роботи служби є гнучким в залежності від потреб отримувачів послуг. 

Команда служби: начальник відділення, фахівці із соціальної роботи, арт-педагог, юрист, 
практичні психологи, логопед, вчитель-дефектолог, керівник гуртка. 

Служба раннього втручання 

Виявлення порушень у дітей раннього віку, корекційні заняття для дітей, допомога 
батькам у догляді та розвитку дітей. 

Служба працює для допомоги сім’ям з дітьми від народження до 7 років, які мають 
проблеми здоров’я і розвитку: 

- виявлене відставання розвитку; 
- виявлені порушення, що з високою ймовірністю можуть призвести до відставання 

розвитку: зниження слуху, сліпота, слабкозорість, церебральний і спинальний параліч 
будь-якої етіології, генетичні синдроми та хромосомні аберації, вроджені аномалії 
розвитку, органічні ураження ЦНС, підозра на ранній дитячий аутизм; 

- належать до групи біологічного ризику: недоношені і народжені з малою вагою тіла 
(народжені з вагою до 1500 грамів), народжені в термін гестації менше 33-х неділь, 
перенесли асфіксію в пологах, перебували у відділення інтенсивної терапії; 

- проживають в умовах соціального ризику (батьки мають психічні захворювання, 
алко/нарко залежність, неповнолітні батьки). 

Мета роботи - якомога  раніше  виявити порушення  в  розвитку дитини і допомогти батьками 
створити оптимальні умови для її розвитку та навчання в умовах сім'ї і місцевої громади. 

Послуги служби:  

- виявлення порушень у дітей раннього віку та надання допомоги в їх розвитку; 
- індивідуальні та групові корекційні заняття; 
- інформаційна та психологічна підтримка сімей; 
- навчання батьків необхідних навичок. 

Завдання служби: 

- розвиток дітей раннього віку, які мають порушення, направлене на зменшення ризику 
виникнення затримки розвитку;  

- попередження розлучення дитини і її сім’ї, зниження можливості влаштування дитини до 
спеціальних інтернатних закладів та збільшення потенціалу дитини для життя в громаді; 

- збільшення можливості і здатності батьків забезпечувати особливі потреби своїх дітей. 

Команда служби: начальник відділення, практичні психологи, логопед, вчитель-дефектолог, 
фахівець фізичної реабілітації, невролог. 

Результати роботи за 2015 -2018 роки 

У Центрі отримали послуги 4 176 осіб (2110 дітей, 2066 дорослих): 

відділення термінового влаштування – 185 дітей. Повернуто в біологічні сім’ї – 73 
дитини, усиновлено – 8,  влаштовано в сімейні форми виховання – 47 дітей; влаштовано на 
навчання - 9 дітей; переведено до малого групового будиночку – 25 дітей); 

відділення для матерів з дітьми - 34 мами та 64 дитини. Збережено сім’ї у 31 жінки, які 
продовжили виховання 59 дітей. Відносно 3 жінок фахівцями центру було ініційовано 
позбавлення батьківських прав; 

служба підтримки сім’ї – надані послуги та попереджено погіршення ситуації в 955 сім’ях, 
послуги отримали 1703 дитини/1690 дорослих; 
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служба раннього втручання – індивідуальні програми розвитку реалізовувалися відносно 
- 158 дітей/342 батьків. 106 дітей виведені із програми: 79 дітей – почали відвідувати 
дошкільні заклади, 19 дітей – розпочали навчання у ЗОШ, у тому числі у інклюзивних класах, 
8 дітей – закінчили отримувати послуги, але перебувають на домашньому догляді. 52 
дитини продовжують перебувати у роботі відділення. 
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Додаток 2.5.3. 

 

Робочі матеріали з організації діяльності 

Малого групового будиночку «Мій дім»  

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

 

Малий груповий будиночок (далі - Будиночок) – це форма стаціонарного догляду і 
виховання дітей, які залишились без піклування батьків в умовах, наближених до сімейних. 
Може створюватись як окремий заклад або відділення/філіал центру соціальної підтримки 
дітей і сімей, розрахований максимум на 12 дітей. 

Будиночок розміщується в типовому житловому будинку де передбачені: кухня, їдальня 
(може бути об’єднана з кухнею), вітальня, спальні (рекомендовано кімнати на одного чи 
двох дітей), мінімум дві ванни, два туалети, приміщення для зберігання одягу та інших 
предметів (відповідно до потреб та можливостей), невелика службова кімната для 
надійного зберігання особистих документів дітей та фінансово-бухгалтерських документів, 
інші приміщення, відповідно до потреб і можливостей (наприклад: гараж, господарське 
приміщення для розміщення майстерні, зберігання овочів). 

Оптимальний розмір помешкання – окремий будинок загальною площею від 230 до 300 
м.кв.  
 
В Будиночку життя та побут дітей організовані як в звичайній сім’ї. Команда вихователів 
забезпечує роботу з дітьми таким чином, щоб діти отримали цілодобовий догляд. За кожним 
вихователем закріплюється 2 – 3 дитини. Вихователі несуть відповідальність за дітей та 
працюють з ними за методикою індивідуальних планів роботи з дитиною та її родиною.  
 
В Будиночку можуть проживати діти віком до 18 років. Будиночок розглядається як 
тимчасове житло для дітей. Діти мають бути орієнтовані на те, що вони повинні покинути 
це житло через реінтеграцію (повернення до біологічних батьків, влаштування в сімейні 
форми виховання) або вихід в самостійне життя після закінчення школи. Термін 
перебування дітей у Будиночку залежить від індивідуальної ситуації кожної дитини.  
 
В Будиночку не передбачена наявність технічного персоналу. Діти беруть участь у побуті 
та самообслуговуванні, ведуть домашнє господарство.  
 
Будиночок має розташовуватися територіально в місцевості з гарно розвиненою 
інфраструктурою: мати доступ до навчальних (школа, дитячий садок, гуртки, спортивні 
секції, музична школа) та медичних закладів та ін. 
 
1.2. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

 

Будиночок створений з метою забезпечення дітям, які залишилися без батьківської опіки, 
максимально наближених до сімейних умов проживання, виховання, розвитку, підготовки 
до самостійного життя.  

 

Завдання Будиночку:  
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- підготувати вихованців Будиночку до переміщення, яке може відбутися шляхом 
реінтеграції (повернення дитини в біологічну сім’ю), влаштування дитини в сімейні 
форми виховання або виходу у самостійне життя; 

- забезпечити цілодобовий догляд, безпечне, комфортне проживання дітей в умовах, 
максимально наближених до сімейних;  

-  створити умови для навчання дітей, розвитку їх здібностей, здобуття освіти у 
дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних 
закладах; 

- забезпечити підтримку та зміцнення тривалих зв'язків дітей з біологічними родинами, 
спільне проживання дітей, які зв'язані родинними стосунками; 

- забезпечити умови для успішної інтеграції дітей у суспільстві. 
 

1.3. ОТРИМУВАЧІ ПОСЛУГ 

 Отримувачами послуг Будиночку є: 

- діти-сироти; 
- діти, позбавлені батьківського піклування; 
- діти, батьки яких оголошені померлими; 
- діти, відібрані у батьків без позбавлення батьківських прав за рішенням суду; 
- діти, батьки яких визнані безвісно відсутніми або недієздатними; 
- діти, батьки яких засуджені або перебувають під арештом у період слідства; 
- діти, батьки яких невідомі або перебувають у розшуку; 
- діти, батьки яких тривало хворіють, що перешкоджає їм виконувати свої батьківські 

обов’язки; 
- діти, вилучені кримінальною міліцією у справах дітей органів внутрішніх справ із 

сімей, перебування в яких загрожувало їх життю і здоров’ю; 
- діти, батьки яких з інших причин не беруть участі в утриманні та вихованні. 

 
1.4. ПРИНЦИПИ ТА УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ БУДИНОЧКУ 

 
Принципи, яких дотримується команда в роботі з дітьми в Будиночку: 

- неухильне дотримання особистих прав і свобод дітей; 
- рівність у наданні послуг та відсутність будь-якої дискримінації; 
- постійне підвищення якості послуг; 
- недоторканість приватного життя дитини; 
- врахування думки дитини; 
- створення можливостей для дітей реалізувати в повній мірі свій потенціал;  
- конфіденційність. 

 

Обов’язковими умовами роботи з дітьми в Будиночку є те, що: 

- кваліфіковані працівники, які пройшли спеціальне навчання, працюють за 
методикою індивідуальних планів роботи з дитиною та її сім’єю;  

- команда спеціалістів Будиночку докладає всіх зусиль для створення безпечного 
середовища для дітей - діти захищені від насильства, зловживань, негативного 
впливу тощо; 

- робота персоналу забезпечує широкий спектр послуг, що включає задоволення 
потреб і створення кращих умов для дітей та підтримку їх родин;  

- весь персонал Будиночку дотримується однакових принципів та цінностей;  
- в Будиночку створені умови для постійного навчання та розвитку професійних 

компетенцій персоналу  
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2. ЗМІСТ ТА ПРОЦЕС НАДАННЯ ПОСЛУГИ 

2.1. ВЛАШТУВАННЯ ТА ВИБУТТЯ ДИТИНИ 

 
Влаштування дитини до Будиночку. Дитина влаштовуються до Будиночку тільки після того 
як вичерпано всі можливості щодо повернення її в біологічну сім’ю або влаштування в 
сімейні форми виховання. Процес влаштування дитини до Будиночку має бути позитивним 
та враховувати думку дитини. При влаштуванні дитини до Будиночку їй надають вичерпну 
та повну інформацію про умови перебування в Будиночку, залучають до вироблення 
правил життя в закладі, призначення ключового вихователя.  
 
Вибуття дитини з Будиночку здійснюється відповідно до довгострокових цілей та 
індивідуальних планів роботи, які базуються на проведеній оцінці сильних сторін та потреб 
дитини. Ключові вихователі мають забезпечити розвиток впевненості, незалежності та 
набуття навичок самостійного життя до виходу дитини з Будиночку. Детальне планування 
особливостей виходу дітей з закладу має врахувати всі потреби дитини, перехід дитини з 
Будиночку до нового середовища проживання (реінтеграція в біологічну сім’ю, влаштування 
у сімейні форми виховання, вихід у самостійне життя) і бути послідовним та комфортним 
для дитини. 

2.2. ОЦІНКА ПОТРЕБ ДИТИНИ ТА СКЛАДАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПЛАНУ 

 

Спостереження і оцінка. 

Протягом місяця після влаштування до Будиночку ключовий вихователь з залученням 
інших спеціалістів проводять спостереження і здійснюють оцінку сильних сторін та потреб 
дитини й її сім’ї, використовуючи різні інструменти і методики: оцінку сильних сторін та 
потреб, аналіз причин кризи, екомапу, генограму, бесіди, ігрові та інтерактивні форми 
роботи, лист до дитини та ін.  

Оцінка сильних сторін і потреб лежить в основі планування роботи з дитиною та її 
біологічною родиною. Дані проведеної оцінки повинні відображатися у вигляді завдань 
місячного індивідуального плану роботи.  

Планування роботи з дитиною розпочинається після проведеної оцінки сильних сторін та 
потреб дитини та її сім’ї й включає в себе розробку й виконання таких планів: 
довготривалого плану роботи, плану освітнього розвитку та щомісячних планів роботи. 
Планування роботи проводиться спільно з дітьми та містить зрозумілі дітям цілі та заходи. 
Завдання формулюються точно та конкретно, мають бути досяжними у виконанні. Для 
виконання завдань визначаються відповідальні особи та терміни виконання. Ключовий 
вихователь із залученням команди Будиночку та спеціалістів здійснюють реалізацію 
затверджених завдань і планів відповідно до вказаних термінів.  
 
Довготривалий план роботи з дитиною визначає сфери в яких дитина найбільше потребує 
допомоги та цілі, що постають перед дитиною та ключовим вихователем. Довготривалий 
план складається на основі оцінки сильних сторін та потреб дитини й отриманих даних. Для 
того щоб довготривалий план роботи був зрозумілим дитині ключовий вихователь пише їй 
листа «Що ти тут робитимеш? Навіщо ти тут?», в якому визначає ціль перебування дитини 
в закладі, а також комплекс дій, які буде здійснювати команда. 
 
План освітнього розвитку (навчання) дитини передбачає планування успіху дитини в 
навчанні на семестр/шкільний рік та засобів досягнення освітньої мети. План допомагає 
окреслити сильні сторони дитини в навчальній сфері та визначитипрогалини, над якими 
треба працювати; план готується для забезпечення контролю над освітнім процесом 
дитини відповідно до її здібностей та можливостей. План узгоджується зі школою, до його 
реалізації залучаються вчителі, волонтери, репетитори дитини. 
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Індивідуальний план роботи з дитиною складається щомісяця і базується на завданнях для 
реалізації потреб дитини, виявлених в ході оцінки сильних сторін та потреб дитини. Він 
містить заплановані конкретні кроки виконання і наближення до головної мети чи проміжних 
цілей. Щомісяця увага приділяється певним категоріям, поступово охоплюючи всі потреби 
дитини. Особливу увагу треба звернути на завдання у таких сферах: взаємовідносини з 
батьками, братами, сестрами й іншою ріднею, відчуття власної гідності, емоційні потреби. 
Для дитини версія плану індивідуальної роботи з нею пишеться доступною їй мовою, 
обговорюється та погоджується з дитиною.  
 
Для відслідковування досягнень дитини ключовий вихователь веде щоденник успіху 
дитини. Записи формулюються доступною для дитини мовою, передаються їй та спільно 
обговорюються з дитиною. 
 
Ключовий вихователь має присвячувати не менше 8 годин на тиждень індивідуальній роботі 
з дітьми, які знаходяться під його особистою відповідальністю. Час індивідуальної роботи 
присвячується розмовам з дитиною, виконанню завдань індивідуального плану роботи, 
плану освітнього розвитку, відвідуванні родини, школи та інше.  

2.3. ІНДИВІДУАЛЬНІ ПОТРЕБИ ДИТИНИ 

 

На основі індивідуального плану роботи з дитиною Малий груповий будиночок надає 
послуги, що забезпечують всебічні потреби дитини, а саме: 

Забезпечення базових потреб означає: 

- вжиття заходів для створення почуття безпеки у дитини при перебуванні в 
Будиночку; 

- допомога дитині приєднатися до вихованців та команди закладу, забезпечити 
прийняття дитини громадою Будиночку; 

- забезпечення дитини всім необхідним (особисті речі); 
- збір інформації про загальний стан здоров’я дитини; 
- обізнаність про стан, в якому знаходяться одяг дитини та особисті речі, 
- інформування про потреби дитини інших членів колективу Будиночку; 
- обізнаність і, при можливості, задоволення смаків та потреб дитини при виборі їжі; 
- сприяння підвищенню самооцінки дитини через формування навичок гігієни, смаку 

в одязі, зовнішньому вигляді та харчуванні.  
 

Забезпечення потреб розвитку означає: 

- контроль за станом здоров’я дитини і організація необхідного догляду: періодичний 
медогляд і стоматологічний огляд, щеплення, лікування в разі хвороби, якщо немає 
необхідності отримати допомогу в лікарні, організація візитів лікаря/до лікаря; 

- планування фізичної активності дитини, заняття спортом та реабілітація; 
- підготовка плану навчання дитини; забезпечення регулярного відвідування дитиною 

школи, допомога при виконанні шкільних обов’язків, представлення інтересів дитини 
в школі; регулярне спілкування з вчителями та директором школи; 

- підтримання захоплень дитини і розвиток інтересів (спорт, музика, мистецтво тощо 
); 

- підтримання емоційного розвитку дитини: вміння висловлювати почуття та емоції, 
реагувати на почуття інших, розвивати емпатію; 

- підвищення самооцінки дитини через формування  почуття приналежності до 
родини, до ключового вихователя, до громади Будиночку та інших соціальних груп, 
почуття влади - можливість приймати рішення в залежності від віку дитини та 
ситуації; 

- присвячення необхідного часу на розмови та обговорення літератури, фільмів, 
мистецтва та інше. 
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Відновлення/зміцнення зв’язків і дитини з рідною сім’єю передбачає здійснення наступних 
кроків: 

- проведення аналізу ситуації в родині: вивчити інформацію про родину; підготувати 
генограму; підготувати аналіз причин кризи, аналіз сильних сторін членів сім’ї; 
визначити мету в роботі з дитиною та її біологічною родиною; 

- підготовка разом з дитиною плану налагодження або підтримки стосунків дитини з 
батьками та іншими членами біологічної родини; 

- пошук та встановлення контактів з біологічною сім’єю, допомога батькам в 
усвідомленні важливості стосунків з дитиною; 

- підготовка договору з членами біологічної сім’ї, планування графіку/плану роботи з 
ними і дитиною; 

- організація відвідувань членами родини дитини в Будиночку;  
- обговорення з дитиною минулого її сім’ї, нівелювання почуття провини у дитини, 

планування кроків для повернення дитини в рідну сім’ю; 
- співпраця з фахівцями із соціальної роботи в громаді, місцевими соціальними 

службами та судами щодо з’ясування можливостей та створення умов для 
реінтеграції дитини. 
 

Встановлення та підтримка довготривалих позитивних стосунків з дорослими та 
одноліткам передбачає: 

- створення умов для емоційного дружнього зв’язку між ключовим вихователем і 
дитиною, заснованого на взаємоповазі та моральному авторитеті ключового 
вихователя; 

- організацію роботи таким чином, щоб був час для індивідуального спілкування з 
дитиною, наприклад, під час прогулянок, походів в магазин, виконання домашньої 
роботи, гри і т.д.; 

- відкритість і ввічливість у спілкуванні фахівців з дитиною; 
- представлення інтересів дитини в громаді Будиночку, школі і в інших групах; 
- підтримку дитини в усіх проблемах; 
- сприяння покращенню і зміцненню стосунків дитини з однолітками та персоналом 

Будиночку та поза ним; 
- формування позитивних стосунків з батьками однолітків, заохочування взаємних 

відвідувань в середовищі однолітків. 
 

Соціалізація дитини та навчання працювати в команді/групі передбачає: 

- допомогу дитині грати її ролі в групі, будувати самоповагу, розширення досвіду 
дитини у виконанні різних ролей; 

- допомогу дитині у виконанні завдання при роботі в команді, закріплення успіхів 
дитини;  

- допомога дитині у формуванні і відстоюванні власної точки зору, виховання  почуття 
власної гідності; 

- дотримання зміцнюючого та підсилюючого підходу у роботі з дітьми, концентрацію 
на сильних сторонах та досягненнях дитини, при тому не перехвалюючи дитину та 
фокусуючись на її справжніх якостях і досягненнях. 
 

2.4. ЗМІСТ РОБОТИ З ДІТЬМИ В БУДИНОЧКУ 

 
Зміст роботи у Будиночку передбачає надання дитині догляду та підтримки до моменту 
вирішення її життєвої ситуації. Основними завданнями при організації роботи з дитиною в 
Будиночку є: 
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- повернення дитини в біологічну сім’ю; 
- влаштування дитини в сімейні форми виховання; 
- підготовка дитини до самостійного життя. 

 
Надання послуг в Будиночку передбачає: 

- комплексну оцінку потреб дитини, її сімейної ситуації, яка завершується складанням 
та реалізацією індивідуального плану; 

- забезпечення догляду / турботи; 
- розвиток навичок; 
- надання допомоги в навчанні;  
- підготовку до переміщення/виходу із Будиночку; 
- інші дії, необхідні для успішної соціальної інтеграції дитини. 

 

При наданні послуг враховуються всі потреби та життєві обставини дитини та її сім’ї. 
Потреби розглядаються командою, яка приймає рішення про шляхи їх задоволення та 
виправлення сімейної ситуації дитини або підготовку її до самостійного життя.  

Діти знаходяться в Будиночку під постійним, цілодобовим доглядом. З дітьми проводиться 
групова робота, є час для відпочинку та вільного проведення часу за інтересами, виконання 
обов’язків по дому, а також здійснюється індивідуальна робота відповідно до 
індивідуальних планів.  

Робота та життя в Будиночку відбувається відповідно до правил, які приймаються дітьми 
та персоналом. Всі правила мають базуватися на взаємній довірі дітей і персоналу, 
враховувати ініціативу та побажання дітей, бути сформованими на основі єдиної 
узгодженої думки, конкретними, короткими та викладеними зрозумілою для дітей мовою.  

Пропозиції щодо вироблення правил готуються персоналом Будиночку. Дітям зазвичай 
пропонуються або варіанти на вибір або конкретний варіант. Діти Будиночку заохочуються 
до ініціатив та пропозицій у встановленні правил. Персонал Будиночку є прикладом для 
дітей в дотриманні правил.  

Здоров’я дітей. Особлива увага приділяється підтримці здоров’я, профілактиці 
захворювань та своєчасному лікуванню дітей. Всі дані щодо стану здоров’я дітей є 
конфіденційними. Діти заохочуються до підтримки належного рівня власного здоров’я, 
навчаються правилам індивідуальної гігієни, принципам здорового способу життя, 
харчування, прийнятного фізичного та спортивного навантаження.  

 

Догляд/турбота. Під час перебування дитини у Будиночку, персонал забезпечує їй умови 
проживання, максимально наближені до сімейних, виявляючи повагу до особистості 
дитини, її індивідуальності та набутого досвіду.  
 
Скрізь, де це можливо, діти залучаються до участі в різноманітній діяльності, направленій 
на розвиток навичок самостійності, що дозволить їм бути якомога більш незалежними після 
вибуття з закладу. Всю домашню роботу діти виконують спільно з персоналом - працівники 
зобов’язані навчити дітей прибирати в будинку, прати, прасувати, при можливості, 
обробляти земельну ділянку, доглядати за тваринами, планувати бюджет, складати меню 
та відповідно до цього робити закупки (продукти харчування і засоби гігієни, побутову хімію, 
одяг тощо). 
 
Деяким дітям, враховуючи їх вік та особливості розвитку, надається регулярна допомога у 
виконанні базових побутових завдань та задоволенні основних фізичних потреб, особистої 
гігієни (туалет, купання, приймання їжі тощо).  
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Щоденно вихователі Будиночку індивідуально працюють з дітьми, а також проводять спільні 
розважальні та розвиваючі заходи, ігри. Діти можуть проводити вільний час відповідно до 
своїх інтересів.  

Харчування. В Будиночку має бути забезпечене 3-ох разове харчування в період 
перебування в навчальному закладі: сніданок, обід, вечеря. У вихідні дні, канікулярний 
період та в разі захворювання дитини та перебування її в закладі – забезпечується 4-ох 
разове харчування: сніданок, другий сніданок, обід, вечеря або сніданок, обід, підвечірок, 
вечеря. В період між обов’язковим харчуванням в дітей має бути можливість за їх бажанням 
зробити собі бутерброд, з’їсти печиво чи цукерку, фрукти, випити чаю, компоту, соку і т.п.  

Їжу для загальнообов’язкового харчування (сніданок, обід, вечеря) готують діти (згідно з 
розкладом чергування) разом із черговим вихователем. До приготування їжі залучаються 
діти від 10 років. Прибирання після прийому їжі та її приготування здійснюють також чергові. 
Персонал спільно з дітьми один раз на тиждень розробляє меню.  
 
Навчання дітей. Всі діти повинні відвідувати дошкільні навчальні заклади (за потреби) та 
середні загальноосвітні школи відповідно до свого віку та рівня розвитку. При виборі 
навчальних закладів враховується безпосередня близькість їх розміщення до території 
Будиночку.  

Ключові вихователі мають підтримувати постійні зв’язки з відповідальними особами в 
навчальних закладах (класний керівник, завуч, соціальний педагог), отримувати всю 
важливу інформацію щодо стану навчання дитини, регулярно відслідковувати успішність 
дитини, її поведінки та стосунки з оточуючими, а за необхідності вживати відповідних 
заходів.  

Ключові вихователі мають відвідувати шкільні збори, інші зустрічі на вимогу керівництва 
навчальних закладів та залучати відповідальний персонал навчального закладу до оцінки 
та роботи над випадком дитини. 

Дозвілля дітей. Команда Будиночку має забезпечувати можливість дітей брати участь в 
різноманітній діяльності та забезпечити потреби дітей у грі, цікавому дозвіллі. Заохочується 
якомога частіше відвідування дітьми тих закладів та місць відпочинку й проведення часу 
таким чином, як зазвичай це роблять діти, що мають сім’ї. 

 

Побажання дітей щодо організації дозвілля мають бути максимально врахованими. В той 
же час, при плануванні дозвілля дітей варто враховувати всі ризики та індивідуально 
підходити до особливостей кожної дитини. Необхідно переконатися в дотриманні безпеки 
та належного догляду дитини. 

Для проведення занять за інтересами, команда Будиночку залучає волонтерів, які 
допомагають дітям у розвитку їх здібностей та інтересів. Також, волонтери працюють з 
дітьми, які потребують особливої уваги, виконують завдання ключових вихователів, 
організовують заходи для дітей.  

Безпека та захист. Всі співробітники мають пройти відповідну підготовку та мати можливість 
захистити дітей в непередбачуваних ситуаціях. Будь-яке питання, що стосується безпеки 
дитини, має вирішуватися негайно. Працівники мають слідувати встановленим 
процедурам, аби забезпечити безпеку дітей. Наголос робиться на забезпечення спокійної і 
безпечних умов проживання дітей. Співробітники зобов’язані негайно звертатись до 
відповідних служб в разі загрози здоров’ю та життю дітей (міліція, швидка медична 
допомога тощо). Дітям має бути проведений інструктаж з дотримання правил безпеки і 
реагування в екстрених ситуаціях.  

Пожежна безпека та екстрені дії. Відповідальним працівником пожежної служби має бути 
забезпечена регулярна перевірка території та надання відповідних консультацій щодо дій 
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протипожежної безпеки. Пожежна сигналізація має перевірятися щотижня. Вогнегасники 
мають знаходитись по всій будівлі, регулярно перевірятись та обслуговуватись. Персонал 
має бути навчений як використовувати вогнегасники.  

Контакти з іншими значущими людьми. Батьки, родичі та інші значущі люди заохочуються 
до підтримки стосунків з дітьми і є частиною індивідуальної роботи з дитиною та ведення її 
випадку. Персонал зміцнює зв’язки дитини з тими родичами, які можуть мати позитивний і 
конструктивний вплив на дитину, сприяти виконанню  індивідуального плану роботи з 
дитиною і сім’єю, створює можливості для контактів (опосередкованих чи безпосередніх) із 
більш далекими родичами. Відвідування дітей в Будиночку відбувається за попереднім 
погодженням з ключовим вихователем дитини.  

Контроль та дотримання дисципліни. Основний спосіб дотримання контролю та дисципліни 
- позитивне підкріплення гарної поведінки (консультації, розмови, переконання) на 
противагу тиску та забороні.  

При встановленні допустимих меж поведінки враховуються індивідуальні особливості 
дитини та її можливості до позитивних змін. При невідповідності поведінки дитини 
загальнолюдським нормам та встановленим правилам Будиночку ключовий вихователь 
разом з дитиною планує кроки для зміни поведінки.  

Рекомендованими та дозволеними методами для забезпечення дисципліни у Будиночку є:  

- ефективне спілкування: слухати та задавати питання; 
- поведінка соціального працівника як приклад; 
- хвалити, підсилювати та ділитися позитивними емоціями; 
- підтримка інтересів, заохочення; 
- аналіз причин поведінки, а не корекція поведінки.  
- аналіз почуттів дитини; 
- контракти, при роботі із старшими дітьми. 

 

Правила дисципліни стосуються як дітей так і персоналу Будиночку.  

 
2.5. ОРГАНІЗАЦІЯ ЩОДЕННОГО ЖИТТЯ В БУДИНОЧКУ 

 

Орієнтовний розпорядок дня в Будиночку:  

- індивідуальний та позитивний підйом для кожної дитини; 
- час для дитини спокійно розпочати день, вмитися, вдягнутися і зібратися до школи 

(дитячого садка); 
- сніданок – черговий вихователь повинен пересвідчитися, що дитина з’їдає сніданок і 

бере бутерброд до школи; 
- відправлення до школи з позитивними заохоченнями та побажаннями; 
- повернення зі школи, обід – чи тільки приготовлений, чи приготовлений з вечора; 
- відпочинок, час для спілкування ключового вихователя з дітьми; 
- виконання домашнього завдання з вихователем чи волонтером; якщо дитина може, 

то вона виконує домашнє завдання самостійно. Обговорення домашнього завдання із 
черговим вихователем або ключовим вихователем; 

- прибирання Будиночку; 
- вільний час або захід, організований черговим вихователем; 
- спільна вечеря; 
- короткі збори громади; 
- вільний час; 
- приготування їжі на завтра (у разі потреби); 
- вмивання; 
- вечірнє спілкування з черговим вихователем; 
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- відбій. 
-  

Розпорядок дня є загальним для всіх дітей Будиночку. Проте, у дитини може бути 
індивідуальний розпорядок, якщо цього вимагає її вік і обов’язки, якщо це встановлено 
ключовим вихователем, погоджено та повідомлено усім жителям Будиночку. 

Чергові вихователі слідкують за дотриманням дітьми розпорядку дня, вчасного підйому, 
відвідування навчального закладу, прийому їжі, виконанням домашнього завдання, участі в 
загальних заходах, виконанні гігієнічних процедур, сну.  
 
Вночі за дітьми доглядає черговий вихователь. У вечірній та нічний час діти повинні 
перебувати у Будиночку. Забороненим є перебування дітей в інших місцях у нічний час, 
окрім лікарень під час госпіталізації дитини, гостин у родичів та знайомих у вихідні та 
святкові дні за погодженням адміністрації Будиночку, оздоровчих таборів у канікулярний 
період.  

Бажаною є організація спільного вживання їжі, особливо вечері - як нагода для коротких 
зустрічей дітей та персоналу.  

Персонал і діти відповідальні за чистоту в Будиночку. Щоденне прибирання в Будиночку 
здійснюється черговими, які призначаються з числа дітей відповідно до розробленого 
графіку чергувань на місяць. Щодня прибираються кімнати, вітальня, кухня, ванні кімнати. 
Таке прибирання проводиться дітьми у другій половині дня після повернення зі школи та 
виконання домашнього завдання. Чергові вихователі навчають і підтримують дітей у цьому 
(в залежності від віку і умінь). 

 

Вільний час дітей має бути максимально наповнений індивідуальними і груповими 
заняттями, організованими персоналом та волонтерами (це не стосується обов’язків: 
готування, прибирання тощо). Діти мають доступ до книжок, ігор, тренажерного 
обладнання, можуть відвідувати спортивні секції, гуртки, можуть мати доступ до 
комп’ютерів за погодженням часу проведення перед комп’ютером з ключовими 
вихователями.  

У святкові та вихідні дні проведення часу протягом дня організовується за бажанням дітей 
Будиночку чи окремих дітей. В такі дні чергові вихователі зобов’язані особливо ретельно 
планувати заняття з дітьми, наприклад, організовувати розваги, культурні, спортивні 
заняття, екскурсії, повторення шкільного матеріалу тощо. 

На канікулах діти, які не мають змоги провести час в родині, можуть частіше запрошувати 
до себе гостей – родичів чи друзів.  

3. ПЕРСОНАЛ БУДИНОЧКУ 

Команда Будиночку складається з: 

Директора – особа, яка очолює та здійснює керівництво діяльністю Будиночку, здійснює 
представництво Будиночку поза його межами, взаємодію з органами державної влади, 
установами та організаціями, громадськістю, відповідає за фінансові розрахунки, здійснює 
нагляд за організацією роботи колективу і реалізацію індивідуальних планів роботи з 
дитиною і сім’єю з боку всіх членів команди. 

Бухгалтера – здійснює фінансово-господарську діяльність та бухгалтерський облік в 
Будиночку. 

Фахівця із соціальної роботи - організовує соціальну роботу з біологічними сім’ями та 
родичами дітей. Працює з волонтерами та наставниками і залучає їх до підтримки дітей і 
сімей.  
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Вихователя- організовує, координує та здійснює роботу з ведення індивідуального випадку 
дитини відповідно до плану надання послуг з метою задоволення потреб дитини.  

Медичної сестри - проводить медичні заходи, передбачені в індивідуальному плані роботи 
дітей, та плані роботи Будиночку, проводить медичне обстеження, слідкування за станом 
здоров’я дітей, здійснює гігієнічний догляд та надання першої медичної допомоги. 

В разі необхідності можуть бути залучені і інші спеціалісти на тимчасову або постійну 
роботу, зокрема: юрист, психолог, кухар, водій тощо.  

Призначення директора на посаду та його звільнення з посади здійснюється на конкурсних 
засадах за рішенням засновника. Призначення персоналу на посади та звільнення з посад 
у відповідності зі структурою та штатним розкладом здійснюється директором Будиночку на 
основі подання необхідних документів, проходження співбесіди та випробувального 
терміну.  

Критерії найму персоналу:  

- освіта відповідно до посади; 
- досвід роботи (бажано досвід роботи з дітьми або в соціальній сфері); 
- здоров’я: відсутність хронічних захворювань з частими рецидивами, гострих 

захворювань, інфекційних та психічних захворювань; 
- готовність взяти індивідуальну відповідальність за дитину і працювати згідно 

індивідуальних планів роботи з дитиною; 
- мати можливість в разі невідкладної ситуації в житті дитини допомогти їй навіть в 

неробочий час. Готовність працювати за гнучким графіком; 
- готовність стати представником інтересів дитини та її сім’ї; 
- високі моральні стандарти, що можуть бути зразком для вихованців; 
- наявність високого рівня соціалізації, добре розвинені навички ведення домашнього 

господарства, формування домашнього бюджету. 
 

Персонал закладу здійснює свою роботу відповідно до посадових інструкцій, затверджених 
директором Будиночку. 

Вихователі в Будиночку працюють за змінним графіком; графік чергування персоналу 
складається так, щоб забезпечити 24-годинний безперервний догляд за дітьми. Директор, 
фахівець із соціальної роботи, бухгалтер, кухар, медична сестра можуть працювати за 
стандартним графіком п’ятиденного робочого тижня, або за за іншим узгодженим графіком. 
Мінімальною рекомендованою чисельністю вихователів, які працюють за зміннимграфіком, 
є 5 осіб. Мінімальна кількість персоналу вдень - 2 особи, вночі – 1 особа; чергування 
передбачає заборону персоналу спати.  

До робочого часу персоналу входить робота з групою, індивідуальна робота з дитиною, 
робота з сім’єю. Робочий час (графік) формується відповідно до нормта завдань, наперед 
на наступний місяць. Відпрацьований час підраховується і вноситься до табелю 
бухгалтером та директором Будиночку. 

Команда фахівців Будиночку повинна пройти спеціалізоване навчання з підготовки 
персоналу для роботи в Будиночку за методикою індивідуальних планів роботи з дитиною 
й її сім’єю. За неможливості проходження такого навчання для нового персоналу на етапі 
випробувального терміну здійснюється професійне наставництво адміністрацією закладу 
для підготовки до виконання обов’язків в Будиночку. 

Всі співробітники мають доступ та заохочуються до підвищення професійної кваліфікації, 
удосконалення професійних умінь та навичок, розширення знань, участі у тренінгах та 
інших формах навчання для персоналу, направлених на професійний розвиток. Персонал 
закладу має можливість постійно консультуватися з співробітниками щодо організації 
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роботи та впровадження плану індивідуальної роботи, використання відповідних 
інструментів.  

Для ефективного функціонування Будиночку персонал закладу повинен: 

- розділяти та слідувати спільній меті та завданням діяльності Будиночку; 
- мати гарну комунікацію всередині колективу, адекватно розподіляти завдання між 

всіма членами колективу, визнавати внесок кожного; 
- дотримуватися процедур прийняття рішень, проводити збори колективу;  
- однаково ставитись до всіх дітей, дотримуватися єдиних підходів до взаємодії з 

ними.  
 

Команда Будиночку повинна діяти відповідно до принципів та норм моралі й етичної 
поведінки, бути відданим своїй роботі і усвідомлювати відповідальність за виконання своїх 
обов’язків, дотримуватися високого рівня культури поведінки, поводитися стримано та 
тактовно, зберігати самоконтроль і витримку, уникати проявів негативних емоційних 
реакцій, які можуть принижувати гідність дітей.  
 
Директор Будиночку є відповідальним за організацію життя в Будиночку та за впровадження 
індивідуальних планів роботи з дітьми ключовими вихователями. Директор Будиночку 
здійснює регулярну супервізію (індивідуальну та групову) роботи персоналу. 

Важливі рішення щодо функціонування Будиночку приймаються всією командою під час 
спільного голосування на зборах. Команда проводить зустріч щонайменше раз на тиждень 
і обмінюється інформацією про дітей, а також планує заходи для всієї групи. Якщо команда 
не може знайти компроміс, то директор має право прийняти рішення одноосібно. Рішення 
щодо дитини приймається тільки її ключовим вихователем та погоджується з директором 
Будиночку. 

Ключовий вихователь - вихователь, який згідно з наказом директора Будиночку відповідає 
за ведення випадку дитини та координує роботу всіх залучених до ведення випадку 
вихователів та фахівців. 
 
В своїй роботі ключові вихователі керуються посадовою інструкцією вихователя. Персонал 
Будиночку має орієнтуватися на право дітей висловлювати пропозиції щодо призначення 
ключових вихователів та брати ці пропозиції до уваги. Решта вихователів в своїй діяльності 
мають зважати на роль для дитини ключового вихователя та не переходити межі у 
взаємодії з дитиною, надавши провідну роль ключовому вихователю. 
 
Ключові вихователі організовують свою роботу таким чином, щоб приділяти максимум 
уваги та часу індивідуально кожній дитині, яка за ними закріплюється. Ключовий вихователь 
володіє всією доступною інформацією стосовно дітей, закріплених за ними, та їх сімейної 
ситуації. Персонал закладу вчасно інформує ключового вихователя стосовно всіх питань та 
аспектів життя, які стосуються його вихованців.  

 
Ключовим вихователям не рекомендовано одразу виносити на загальне обговорення 
проблеми дітей. Подібні обговорення мають відбуватися наодинці між дитиною та 
ключовим вихователем, за потреби із залученням інших фахівців. Далі, за погодженням з 
дитиною, вихователь виноситись їх на загальне обговорення. Якщо питання стосуються 
всіх вихованців закладу, вони відкрито обговорюються на загальних зборах.  
 
Ключовим вихователям бажано продовжувати підтримувати стосунки з дітьми після 
повернення їх в біологічні сім’ї, влаштування в сімейні форми виховання або виходу в 
самостійне життя.  
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Модуль 3. Впровадження деінституціалізації 

Тема 3.1. Управління процесом деінституціалізації. Зміст і структура регіонального 

плану з реформування інституційного догляду і виховання дітей 

Короткий зміст: 

- Міжвідомча координація та управління процесом деінституціалізації. 
- Міжвідомча робоча група з реформування системи інституційного догляду та 

виховання дітей (далі – Міжвідомча робоча група), її мета, завдання, склад.  
- Умови ефективної роботи Міжвідомчої робочої групи (принципи, єдині переконання, 

узгодження цілей, формування єдиного бачення деінституціалізації).  
- Етапи стратегічного планування процесу деінституціалізації.  
- Формування пріоритетів у кожній галузі, дотичній до захисту прав дітей, на основі 

аналізу ситуації в області та визначення потреб вразливих груп населення.  
- Робота з опором реформі, уникнення конфліктів між обласним та місцевими (район, 

місто, ОТГ) рівнями і різними галузями при визначенні пріоритетів 
деінституціалізації.  

- Зміст і структура регіонального плану з реформування інституційного догляду і 
виховання дітей. 

Тема 3.2. Планування і створення сімейно-орієнтованих послуг та форм 

альтернативного догляду і виховання дітей в громаді / районі  

Короткий зміст: 

- Визначення потреб громади у послугах і формах альтернативного догляду та 
виховання дітей.  

- Планування послуг з урахуванням потреб громади.  
- Юридичні та організаційні особливості створення послуг і форм альтернативного 

догляду та виховання дітей.  

Тема 3.3. Визначення необхідних ресурсів для впровадження та функціонування 

послуг   

Короткий зміст: 

- Матеріальні й людські ресурси для створення соціальних послуг.  
- Формування штатного розпису для надання соціальної послуги. 
- Визначення компетенцій персоналу та особливостей його добору. 

 

Тема 3.4. Інтегрування створених послуг в загальну систему захисту дітей в громаді  

Короткий зміст: 

- Умови успішної інтеграції новостворених послуг в загальну систему захисту дітей в 
громаді.  

- Налагодження міжвідомчої взаємодії, уточнення ролей і повноважень різних 
суб’єктів соціальної роботи, впровадження єдиних механізмів виявлення дітей і 
сімей в складних життєвих обставинах, скерування для отримання послуг.   
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Тема 3.5. Трансформація / закриття закладу інституційного догляду та виховання 

дітей. Оцінка потреб вихованців закладу, визначення їх подальшого влаштування  

Короткий зміст: 

- Інформування і залучення працівників і вихованців закладу до розроблення і 
реалізації плану  трансформації.  

- Аналіз даних про дітей у закладі і динаміки влаштування/вибуття.  
- Оцінка потреб дитини  (далі – оцінка потреб), основні складові та ресурси для її 

проведення.  
- Визначення потенціалу біологічної сім’ї щодо  реінтеграції дитини (повернення із 

закладу).  
 

Тема 3.6. Планування і підготовка дітей до влаштування поза межами закладу 

Короткий зміст: 

- Створення індивідуальних планів для кожної дитини. 
- Підготовка дітей до переміщення з урахуванням особливостей форми влаштування.  

 

Тема 3.7. Оцінка персоналу закладу, приміщень та інших ресурсів 

Короткий зміст: 

- Оцінка компетенцій, мотивації персоналу щодо підготовки до надання сімейно-
орієнтованих послуг.  

- Умови переведення персоналу (залучення до надання нових послуг).  
- Оцінка закладу й визначення можливості його перепрофілювання для надання 

послуг дітям і сім’ям. 
 

Тема 3.8. Участь дитини у процесі деінституціалізації 

Короткий зміст: 

- Залучення дітей до прийняття рішень, врахування їхньої думки як у процесі 

деінституціалізації загалом, так і у конкретних випадках прийняття рішень, що 

стосуються їхнього життя.  

- Забезпечення неформальної участі дитини, проведення консультацій з дітьми 

різного віку.  

Тема 3.9. Комунікація і взаємодія в процесі деінституціалізації. Роль неурядових 

організацій, ЗМІ та інших учасників реформи 

Короткий зміст:  

- Важливість комунікації у просуванні й впровадженні  деінституціалізації. 
- Форми донесення й основні канали комунікації.  
- Інформаційні повідомлення для різних цільових груп.  
- Особливості роботи зі ЗМІ.  
- Використання потенціалу неурядових організацій, налагодження конструктивного 

діалогу і обміну інформацією у ході реформи.    
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Тема 3.10. Моніторинг і оцінка деінституціалізації 

Короткий зміст:  

- Важливість проведення моніторингу і оцінки в процесі деінституціалізації. 
- Моніторинг і оцінка, орієнтовані на результат. Теорія змін.  
- Очікувані результати реалізації Національної стратегії реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки.  
- Можливості використання результатів моніторингу і оцінки. 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН МОДУЛЯ  

Тематика Трива
лість 

Структура занять Матеріали та 
обладнання 

1 день 

Організаційна 
частина 

20 хв. Привітання учасників 

Обговорення виконання 
домашнього завдання 

 

3.1. 
 Управління 
процесом 
деінституціалізації 

 

Зміст і структура 
регіонального 
плану з 
реформування 
інституційного 
догляду і 
виховання дітей 

 

5 хв. Презентація теми модуля й 
заняття 

 

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.1» 
(слайд №3) 

10 хв. Інформаційне повідомлення 
«Формальні механізми 
управління 
деінституціалізацією» 

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.1» 
(слайди №4-9) 

30 хв.  Вправа «Хто вирішує» ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.1» 
(слайди №10-20), 
додаток 3.1.1, блокнот 
для фліпчарту, маркери 

 

10 хв. Вправа «Дорожня карта 
реформи» 

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.1» 
(слайд №21), блокнот 
для фліпчарту, маркери 

 

10 хв.  Інформаційне 
повідомлення  
«Регіональний план ДІ»  

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.1» 
(слайди №22-28) 

 

25 хв. Вправа «Складові аналізу 
ситуації в регіоні» 

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.1» 
(слайди №29-31), 
блокнот для фліпчарту, 
маркери 
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10 хв. Вправа «Проблеми, які 
необхідно вирішити» 

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.1» 
(слайди №32-33), 
блокнот для фліпчарту, 
маркери 

 

50 хв. Вправа «Складаємо 
програму «Регіональний 
план дій з впровадження 
ДІ» 

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.1» 
(слайди №34-44), 
додаток 3.1.1, блокнот 
для фліпчарту, маркери 

 

25 хв. Вправа «Показники 
прогресу ДІ» 

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.1» 
(слайд №45),  блокнот 
для фліпчарту, маркери 

 

5 хв. Узагальнення з теми   

 

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.1» 
(слайд №46) 

3.2.  
Планування і 
створення сімейно-
орієнтованих 
послуг та форм 
альтернативного 
догляду і 
виховання дітей у 
громаді   
 

5 хв. Презентація теми заняття ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.2» 
(слайд №3) 

 

10 хв. Вправа «Одягни ляльку» ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.2» 
(слайди №4-6), паперова 
лялька з комплектом 
одягу (додаток 3.2.1), 
кольорові стікери, папір, 
клей, скотч 

10 хв. Вправа «Компоненти оцінки 
потреб громади в послугах» 

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.2» 
(слайди №7-8), блокнот 
для фліпчарту, маркери 

 

45 хв. Вправа «Яку інформацію 
необхідно зібрати для оцінки 
потреб громади в послугах» 

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.2» 
(слайд №9), блокнот для 
фліпчарту, маркери 

 



Тренінгова програма з деінституціалізації. 

Матеріали підготовлені БО «Надія і житло для дітей» 258 

20 хв. Вправа «Визначення цільових 
груп для збору інформації» 

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.2» 
(слайд №10), блокнот 
для фліпчарту, маркери 

 

10 хв. Вправа «Послуги з підтримки 
сім’ї та альтернативні форми 
догляду дітей»  

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.2» 
(слайди №11-12), 
блокнот для фліпчарту, 
маркери 

 

20 хв. Вправа «Створення пакету 
соціальних послуг відповідно 
до конкретної потреби» 

Пазли (додаток 3.2.2) 

10 хв. Інформаційне повідомлення 
«Основи планування» 

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.2» 
(слайди №13-17) 

45 хв. Вправа «Планування 
комплексних соціальних 
послуг відповідно до потреб 
громади» 

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.2» 
(слайд №18), додаток 
3.2.3, блокнот для 
фліпчарту, маркери 

 

5 хв. Узагальнення з теми  ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.2» 
(слайд №19) 

2 день 

Організаційна 
частина 

20 хв. Привітання учасників 

Рефлексія попереднього дня  

 

Блокнот для фліпчарту, 
маркери 

 

3.3.  
Визначення 
необхідних 
ресурсів для 
впровадження та 
функціонування 
послуг 

 

5 хв. Презентація теми заняття ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.3» 
(слайд №3) 

10 хв. Мозковий штурм «Старт нової 
послуги» 

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.2» 
(слайди №4-5), блокнот 
для фліпчарту, маркери 

 

15 хв. Вправа «Навантаження» ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.3» 
(слайди №6-7), 
секундомір, 2 стільці 
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10 хв.  Інформаційне повідомлення 
«Розрахунок пропускної 
спроможності послуг» 

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.3» 
(слайди № 8-12) 

35 хв. Вправа «Формування штатного 
розпису» 

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.3» 
(слайди №13-14), 
додаток 3.3.1, блокнот 
для фліпчарту, маркери 

 

10 хв. Вправа «Бюджет нової 
послуги» 

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.3» 
(слайд №15), блокнот 
для фліпчарту, маркери 

 

5 хв. Узагальнення з теми ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.3» 
(слайди №16-20) 

 

3.4.  
Інтегрування 
створених послуг в 
загальну систему 
захисту дітей у 
громаді 

5 хв. Презентація теми заняття ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.4» 
(слайди №3-4) 

20 хв.  Індивідуальна робота «Ознаки 
успішної інтеграції послуг в 
систему захисту дітей» 

Блокнот для фліпчарту, 
маркери, папір А-4 

40 хв.  Вправа «Шляхи успішної 
інтеграції послуг» 

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.4» 
(слайди №5-6), блокнот 
для фліпчарту, маркери, 
напрацювання з 
попередньої вправи 

 

15 хв.  Інформаційне повідомлення 
«Забезпечення інтеграції 
новостворених послуг в 
систему» 

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.4» 
(слайди №7-10) 

 

10 хв. Узагальнення з теми ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.4» 
(слайд №11) 

 

3.5. 
Трансформація/ 
закриття закладу 

5 хв. Презентація теми заняття ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.5» 
(слайд №3) 
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інституційного 
догляду та 
виховання дітей 
 
Оцінка потреб 
вихованців 
закладу, 
визначення їх 
подальшого 
влаштування  

10 хв.  Мозковий штурм «Компоненти 
роботи з 
трансформації/закриття 
закладу» 

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.5» 
(слайди №4-5), блокнот 
для фліпчарту, маркери 

 

15 хв. Інформаційне повідомлення 
«Сутність, теоретичне 
підґрунтя й мета оцінки потреб 
дитини та її сім’ї»  

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.5» 
(слайди №6-10) 

15 хв. Вправа «Складові моделі 
оцінки» 

Додаток 3.5.1, стікери 

10 хв.  Інформаційне повідомлення 
«Сутність й мета оцінки потреб 
вихованців закладів 
інституційного догляду та 
виховання дітей» 

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.5» 
(слайди №11-12) 

20 хв. Вправа «Принципи оцінки 
потреб» 

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.5» 
(слайди №13-17), 
додаток 3.5.2 

 

15 хв.  Вправа «Визначення етапів 
оцінки потреб вихованців 
закладів» 

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.5» 
(слайди №18-21), 
додаток 3.5.3 

 

30 хв.  Вправа-дискусія «Актуальні 
питання оцінки потреб» 

Додаток 3.5.4 

25 хв. Вправа «Інструменти оцінки 
потреб вихованців закладів 
інституційного догляду та 
виховання дітей» 

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.5» 
(слайди №22-25), 
додаток 3.5.5 

 

25 хв.  Вправа «Визначення 
найкращого варіанту 
влаштування дитини» 

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.5» 
(слайд №26),  додаток 
3.5.6 

 

10 хв. Узагальнення з теми ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.5» 
(слайд №27) 

 

3 день 
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Організаційна 
частина 

20 хв. Привітання учасників 

Обговорення виконання 
домашнього завдання 

Рефлексія попереднього дня  

 

 

 

3.6.  
Планування і 
підготовка дітей до 
влаштування поза 
межами закладу 

5 хв. Презентація теми заняття ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.6» 
(слайд №3) 

 

10 хв. Мозковий штурм «Ризики 
неготовності дитини до 
переміщення» 

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.6» 
(слайд №4), блокнот для 
фліпчарту, маркери 

 

5 хв. Інформаційне повідомлення 
«Основні компоненти 
підготовки дітей до 
переміщення» 

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.6» 
(слайд №5) 

 

10 хв. Вправа «Лотерея запитань» ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.6» 
(слайд №6), додаток 
3.6.1, подарунки 

 

35 хв.  Вправа «Чек-лист підготовки 
дитини до переміщення» 

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.6» 
(слайди №7-8), блокнот 
для фліпчарту, маркери 

 

20 хв. Вправа «Сформуй команду» ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.6» 
(слайди №9-11), додаток 
3.6.2, стікери трьох 
кольорів 

 

5 хв. Узагальнення з теми - вправа 
«На сто відсотків згодна або … 
ні» 

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.6» 
(слайд №12), скотч, 
таблички з написами 
«0%» та «100%» 
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3.7.  
Оцінка персоналу 
закладу, 
приміщень та 
інших ресурсів 

5 хв. Презентація теми заняття ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.7» 
(слайд №3) 

15 хв. Вправа «Оцінка стану будівлі 
інтернатного закладу, що 
закривається/ 
трансформується» 

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.7» 
(слайди №4-10), блокнот 
для фліпчарту, маркери 

 

15 хв. Інформаційне повідомлення 
«Використання приміщень 
закритих/ трансформованих 
закладів» 

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.7» 
(слайди №11-14) 

10 хв. Вправа «Вийти з кола» Скотч або крейда 

20 хв. Вправа «Опір персоналу: 
причини, можливі наслідки,  
подолання» 

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.7» 
(слайди №15-17), 
блокнот для фліпчарту, 
маркери 

 

15 хв.  Інформаційне повідомлення 
«Залучення персоналу до 
надання нових послуг» 

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.7» 
(слайд №18) 

10 хв. Узагальнення з теми  ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.7» 
(слайд №19) 

3.8.  
Участь дитини у 
процесі 
деінституціалізації 

5 хв. Презентація теми заняття ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.8» 
(слайд №3) 

 

20 хв. Вправа «Аргументи на користь 
участі дітей» 

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.8» 
(слайд №4), блокнот для 
фліпчарту, маркери 

 

10 хв. Інформаційне повідомлення 
«Участь дитини у прийнятті 
рішень» 

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.8» 
(слайди №5-8) 

30 хв. Вправа «Що необхідно 
врахувати при роботі з 
дітьми»  

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.8» 
(слайди №9-10), блокнот 
для фліпчарту, маркери 
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5 хв. Мозковий штурм «Форми 
залучення дітей» 

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.8» 
(слайд №11), блокнот 
для фліпчарту, маркери 

 

15 хв. Вправа «Позитивний досвід 
участі дітей» 

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.8» 
(слайди №12-18) 

 

5 хв.  Узагальнення з теми ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.8» 
(слайд №19) 

 

4 день 

Організаційна 
частина 

20 хв. Привітання учасників 

Рефлексія 

 

 

3.9.  
Комунікація і 
взаємодія у 
процесі 
деінституціалізації 
 

Роль неурядових 
організацій, ЗМІ та 
інших учасників 
реформ 

5 хв. Презентація теми заняття ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.9» 
(слайд №3) 

10 хв. Обговорення «Важливість 
комунікації»  

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.9» 
(слайди №4-5) 

 

20 хв. Інформаційне повідомлення 
«Комунікація у процесі ДІ» 

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.9» 
(слайди №6-11) 

 

55 хв. Вправа «Комунікаційна 
кампанія для різних цільових 
груп» 

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.9» 
(слайди №12-20), 
блокнот для фліпчарту, 
маркери 

 

10 хв. Мозковий штурм «Канали 
комунікації» 

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.9» 
(слайд №21), блокнот 
для фліпчарту, маркери 
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15 хв. Інформаційне повідомлення 
«Стратегія роботи з 
журналістом» 

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.9» 
(слайди №22-26) 

 

35 хв. Вправа «Спілкуємось з 
журналістом» 

 

20 хв. Вправа «Прес-конференція 
навпаки» 

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.9» 
(слайд №27) 

 

10 хв.  Узагальнення з теми. 
Рефлексія 

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 3.9» 
(слайд №28) 

 

3.10. 
 Моніторинг і 
оцінка 
деінституціалізації 

5 хв. Презентація теми заняття ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 
3.10» (слайд №3) 

 

20 хв. Інформаційне повідомлення 
«Моніторинг і оцінка ДІ» 

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 
3.10» (слайди №4-16) 

 

45 хв.  Вправа «Показники виконання 
запланованого» 

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 
3.10» (слайди №17-20) 

 

10 хв.  Обговорення «Важливість 
моніторингу і оцінки 
влаштування дитини» 

ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 
3.10» (слайди №21-22) 

10 хв.  Узагальнення з теми  ММ-презентація 
«Модуль 3. Заняття 
3.10» (слайд №23) 
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Заняття 3.1. Управління процесом деінституціалізації. Зміст і 
структура регіонального плану з реформування інституційного 
догляду і виховання дітей  

Завдання: 

- ознайомити учасників зі змістом і структурою регіонального плану з 
реформування інституційного догляду і виховання дітей; 

- поглибити знання щодо основних аспектів ефективного управління процесами 
планування і впровадження деінституціалізації;  

- визначити ключових стейкхолдерів (учасників деінституціалізації), обґрунтувати 
необхідність координації їх зусиль; 

- сформувати розуміння ролі й механізмів міжвідомчої взаємодії.  

 Загальна тривалість: 3 год. 20 хв. 

План заняття:  

№ з/п Структура Тривалість 

1. Організаційна частина  20 хв. 

2. Презентація теми модуля й заняття 5 хв. 

3. 
Інформаційне повідомлення «Формальні механізми управління 
деінституціалізацією» 10 хв. 

4.  Вправа «Хто вирішує» 30 хв.  

5.  Вправа «Дорожня карта реформ» 10 хв. 

6.  Інформаційне повідомлення «Регіональний план ДІ»  10 хв.  

7.  
Вправа «Складові аналізу ситуації в регіоні» 

25 хв. 

8. 
Вправа «Проблеми, які необхідно вирішити» 

10 хв. 

9. Вправа «Складаємо програму «Регіональний план дій з 
впровадження ДІ» 

50 хв. 

10. Вправа «Показники прогресу ДІ» 15 хв. 

11. Узагальнення з теми  5 хв. 
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Хід проведення заняття 

Організаційні частина. Привітання учасників. Обговорення виконання домашнього 

завдання 

  
20 хв. 
 

Мета: налаштувати учасників на роботу, актуалізувати пройдений 
матеріал щодо ДІ. 
Ресурси: ММ-презентація (актуальні питання з попередніх тем). 
 

Хід проведення:  

Тренер пропонує учасникам пригадати попередній матеріал й назвати основні аргументи 
на користь деінституціалізації в Україні. Після чого поділитися своїми враженнями, думками 
з приводу виконаного домашнього завдання.  

 

Презентація теми заняття 

 

 
5 хв. 
 

Мета: презентувати тему «Управління процесом деінституціалізації», 
мотивувати учасників до її вивчення. 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.1» (слайд №3). 
 

Хід проведення:  

Тренер, використовуючи ММ-презентацію, представляє тему й завдання тренінгового 

заняття. 

 
Слова тренера 
 
Шановні учасники, на минулих заняттях ми з вами визначили, що деінституціалізація за своєю 
суттю є зміною системи захисту дітей. Сформували бачення майбутньої системи, детально 
розглянули ключові складові, які необхідно враховувати при плануванні і здійсненні переходу до 
якісно нового її стану.  
 
Кінцева мета реформи: захищеність дитини, зростання в сім’ї, з батьками, які про неї піклуються, 
розвивають її потенціал. Ми визначили також, що інтернат як заклад інституційного догляду дітей 
не відповідає цій меті.  
 
Система захисту дітей є об’єктом управління, де люди, організації і виконувані ними завдання 
знаходяться у взаємозв’язку і постійній взаємодії.  
 
Безперечно, управління і координація при плануванні та реалізації поставлених завдань 
відіграють першочергову роль. Саме тому ми маємо відповісти на такі важливі запитання: 

- Як забезпечити ефективне управління процесами планування і впровадження 
деінституціалізації? 

- Хто є ключовими стейкхолдерами? Бо від них залежить успішність процесу 
деінституціалізації. 

- Як забезпечити ефективну міжвідомчу взаємодію при плануванні і здійсненні змін?  
 
На самому початку будь-якого складного і тривалого процесу важливо досягти згоди щодо його 
здійснення. 
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Інформаційне повідомлення «Формальні механізми управління 
деінституціалізацію» 
 

 
10 хв. 
 

Мета: ознайомити учасників з формальними механізмами управління 
деінституціалізацією, переконати у важливості їх запровадження. 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.1» (слайди №4-9). 

Хід проведення: 
 
Тренер, використовуючи ММ-презентацію, інформує учасників про основні аспекти 
координації та управління деінституціалізацією. 
 
 
Слова тренера 
 
Як ми вже зауважили, система захисту дітей є об’єктом управління.  
 
Це завдання ускладнюється, оскільки необхідно не підтримувати сталу й налагоджену взаємодію 
всіх елементів, а управляти системою, що постійно змінюється. 
 
Тому важливо чітко визначити, як потрібно планувати завдання, відслідковувати рівень їх 
виконання, відстежувати результати, щоб своєчасно вносити необхідні зміни. 
 

 
Тренер пропонує учасникам поміркувати про функції управління: 

 

 

- Назвіть і обґрунтуйте одну з найголовніших, з вашої точки зору, функцій 
управління. 
 

 
До уваги тренера 
 
Імовірно, більшість учасників назвуть координацію - тобто забезпечення узгодженості дій усіх 
ланок певної системи чи організації для її збереження, підтримки і вдосконалення 
безперебійності і безперервності роботи. 
 
Координація забезпечує злагоджену взаємодію різних елементів (складових системи) для 
виконання поставлених завдань. Вона передбачає конкретне визначення - хто, що і коли 
виконує, з ким і як взаємодіє, в якому порядку учасники (елементи системи) обмінюються 
результатами своєї діяльності. 
 
Якщо керівництво не створить формальних механізмів координації, люди не зможуть виконувати 
роботу разом. Без відповідної формальної координації різні рівні управління, функціональні 
підрозділи і окремі посадовці легко можуть зосередитися на забезпеченні своїх власних 
інтересів, а не на інтересах системи в цілому. 
 
Головне завдання координації – досягнення узгодженості в роботі всіх ланок системи шляхом 
встановлення раціональних зв'язків (комунікацій) між ними, характер яких може бути різним, бо 
залежить від змісту процесів. 
 
У першу чергу, відповідальними за здійснення деінституціалізації є органи влади всіх рівнів. 
Відповідно, формальні механізми координації визначають представники влади.  
 
На обласному рівні персоніфікована відповідальність і повноваження зосереджені в руках голів 
обласних державних адміністрацій. Далі по вертикалі влади відповідальність і повноваження 
надаються керівникам районів, міст, ОТГ. 
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Тренер пропонує учасникам поміркувати про можливі формальні механізми координації 
процесу деінституціалізації на обласному рівні і заохочує висловити пропозиції, ідеї.  

 
До уваги тренера 
 

До формальних механізмів координації на обласному рівні належать:  
- розпорядження / доручення голови обласної державної адміністрації; 
- сесії й рішення обласної ради;  
- міжвідомчі робочі групи при облдержадміністрації;  
- обласні програми, затверджені рішенням сесії обласної ради;  
- періодичні звіти про діяльність;  
- колегія обласної державної адміністрації;  
- накази департаментів облдержадміністрації;  
- загальнообласні наради.  

 
Дуже важливо, щоб всі перелічені механізми не були формальними за своєю сутністю.  

 
 

 
Слова тренера 
 
На обласному рівні ми визначили головну відповідальну особу – це голова обласної державної 
адміністрації (у процесі реформи його роль полягає у прийнятті рішень і загальному керівництві).  
 
Також ми визначили основні формальні механізми координації, які є в арсеналі голови для 
забезпечення ефективного планування і реалізації завдань. 
 
Зрозуміло, що керівник області призначає відповідальних заступників та департамент чи 
управління/службу і делегує їм повноваження з підготовки управлінських рішень. 
 
Для підготовки і впровадження деінституціалізації (відповідно до Національної стратегії 
реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та Плану 
заходів з реалізації її І етапу, затвердженого Розпорядженням КМУ від 09.08.2017 р. № 526-р) на 
національному рівні координатором визначено Міністерство соціальної політики України. В 
регіонах ці повноваження покладені на служби у справах дітей облдержадміністрацій. 
  
Оскільки йдеться про реформування системи, очевидною є потреба об’єднати всіх виконавців. 
Формою такого об’єднання є Міжвідомча робоча група з впровадження ДІ при 
облдержадміністрації (МРГ). За Дорученням Кабінету Міністрів України МРГ мають бути створені 
в усіх регіонах. 
 
Отже, Міжвідомча робоча група:   

- створюється розпорядженням голови ОДА; 
- є помічником голови облдержадміністрації у питаннях планування і 

реалізації ДІ; 

- наділяється повноваженнями і володіє компетенціями у всіх сферах, 
задіяних у процесі ДІ.  

 

Вправа «Хто вирішує?»  

 

 
30 хв. 
 

Мета: ознайомити учасників з ключовими стейкхолдерами проведення змін.   
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.1» (слайди №10-20),  
додаток 3.1.1 (із переліком запитань), блокнот для фліпчарту, маркери.  
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Хід проведення: 
 
 
Слова тренера 
 
Якщо далі розглядати процедури застосування вищезгаданих механізмів координації, то ми маємо 
зрозуміти: хто є безпосередніми виконавцями реформи, хто і на якому рівні вирішує долю дитини. 
Чіткі уявлення про повноваження дають нам можливість окреслити коло осіб, з ким необхідно 
взаємодіяти у ході планування і виконання ДІ.  
 

 

1 етап  

 

Тренер об’єднує учасників у 4 групи, роздає картки із запитаннями (додаток 3.1.1) і дає 

завдання: протягом 5 хвилин дати на них відповіді і стисло занотувати на отриманому 

аркуші паперу. 

 

 
До уваги тренера 
 
Учасники у групах мають обговорити і чітко відповісти, хто вирішує питання фінансування 
закладів інституційного догляду, влаштування дітей до цих закладів, переведення дітей з 
одного закладу в інший, реформування закладів, створення послуг в ОТГ або місті, навчання 
фахівців, питання відібрання дитини у батьків, її подальшого навчання або лікування.   

 

По завершенні роботи групи по черзі презентують свої напрацювання із  
обґрунтуванням відповідей на запитання.   

Завдання тренера – узагальнити обговорення визначенням головних стейкхолдерів ДІ.  

 

 
До уваги тренера 
 

Основні учасники ДІ (стейкхолдери): 
- Сім’ї, діти громади, яких торкнулася ДІ;  
- Служба у справах дітей; 
- Департамент освіти і науки; 
- Департамент охорони здоров’я;  
- Департамент фінансів; 
- Департамент соціальної політики; 
- Департамент капітального будівництва; 
- Управління інформаційної політики та зв’язків з громадськістю;  
- Юридичний департамент;  
- Керівники місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування;  
- Директори закладів інституційного догляду;  
- Неурядові громадські організації;  

- ЗМІ. 
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Учасники реформи, 
які мають високий 

вплив і є 
опонентами :

Учасники реформи, 
які мають високий 

вплив і є 
союзниками:

Учасники реформи, 
які є опонентами, 

але мають низький 
вплив

Учасники реформи, 
які є союзниками, 

але мають низький 
вплив

2 етап  

 

Тренер звертає увагу групи на те, що учасники ДІ мають різні інтереси, цілі й завдання, 
різну ступінь включення в процес змін - для ефективної реалізації реформи необхідно 
зробити так, щоб всі вони поділяли визначені цілі при мінімізації розбіжностей та 
конфліктів. Далі тренер пропонує продовжити роботу в групах, щоб заповнити «мапу 
стейкхолдерів» - протягом 5 хвилин розмістити визначених учасників ДІ у відповідних 
частинах мапи. Він на фліпчарті чи робочій дошці зображає «мапу стейкхолдерів» і 
наголошує, що вона схожа на систему координат, де по горизонталі ми визначаємо 
опонентів та прихильників реформи, а по вертикалі - високий чи низький рівень впливу 
на реформу.  

 

Мапа стейкхолдерів 

                                                    високий вплив 

 

 

 

  

 

     

 

         опоненти союзники 

 

 

 

                                              

                                                               низький вплив 

По завершенні роботи одна з груп презентує свої напрацювання, прикріпивши мапу до 
дошки чи робочої стіни. Далі тренер прикріплює поряд інші три мапи і пропонує озвучити 
лише ті моменти, де бачення різниться. Задача тренера – керувати дискусією і привести 
групу до розуміння необхідності працювати зі стейкхолдерами таким чином, щоб 
зробити їх прихильниками деінституціалізації.  

Слова тренера 

Якщо подивитися на перелік учасників процесу ДІ, стає зрозуміло, що це і є відповідальні 
особи, які потенційно можуть / чи формально мають увійти до складу міжвідомчої робочої 
групи з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей (МРГ).  

Зверніть увагу, що насправді у реформи досить мало щирих прихильників і досить багато 
відвертих чи прихованих опонентів. А прихильників із високим впливом насправді ще менше. 
Якщо у складі діючої МРГ буде чимало опонентів, то приймати будь-яке рішення буде складно, 
інколи навіть неможливо. Тому варто урівноважити кількість союзників і опонентів – наприклад, 
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за рахунок введення до складу МРГ представників НГО, прогресивних керівників зацікавлених 
служб громади чи керівників закладів, які виступають за просування реформи. Вплинути на 
ситуацію дозволяє також навчання членів МРГ, націлене на розширення знань про ДІ і зміну 
переконань. Навчання – це принципово важлива умова, і було б дуже добре провести його до 
початку чи на самому початку роботи МРГ. Якщо склад групи буде переглянутий і змінений,  
навчання необхідно повторити.  

Важливо, щоб члени МРГ сформували чітке уявлення щодо того, якою буде система захисту 
дітей по завершенні реформи - тобто після  2026 року. 

Одним із важливих факторів збільшення кількості прихильників реформи є цілеспрямоване 
наголошування на тому, що основною цінністю ДІ є дитина. Тобто будь-які рішення мають 
ухвалюватися відповідно до найкращих інтересів дитини, а не громади (наприклад, ми не 
можемо закрити інтернат, не дивлячись на те, що це шкодить дитині, бо тут працевлаштовані 
200 мешканців місцевої громади).  

І важливо усвідомлювати, що МРГ - формальний механізм управління. Він має бути дієвим. 
Ознаки дієздатності - засідання на постійній основі, планування, моніторинг діяльності 
(досягнутих результатів і невдач), довіра до зацікавленого лідера-управлінця.  

Лідером має виступати Служба у справах дітей - її функції визначені в Законі України «Про 
органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» (ст. 4):  

- розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої  
влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 
організаціями незалежно  від форми власності, громадськими організаціями заходів 
щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей; 

- забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування 
над дітьми, їх усиновлення; 

- здійснення контролю  за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт  
та  дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах 
соціального захисту для дітей незалежно від форми власності.  

Роль лідера полягає у тому, щоб підтримувати активність МРГ через організацію та 
проведення щомісячних засідань; забезпечення поінформованості всіх членів групи щодо 
порядку денного (він має подаватися завчасно, щоб всі мали можливість підготуватися до 
роботи); надсилання членам групи протоколу за результатами засідання. ССД узгоджує з МРГ 
проекти рішень, галузеві директиви або листи, що стосуються діяльності групи, а також 
інформує про актуальний стан справ: розвиток інклюзії, сімейних форм виховання, кількість 
дітей у закладах, причини їх зарахування/вибуття, створення базових послуг у громаді, 
кількість реформованих закладів, законодавчі зміни. На засіданнях МРГ можуть розглядатися 
окремі випадки, що вимагають негайного втручання й чіткої взаємодії різних структур системи.  

 

Вправа «Дорожня карта реформи»  

 
10 хв. 
 

Мета: посилити переконання, що ретельне планування забезпечує 
ефективне впровадження реформи.  
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.1» (слайд №21), блокнот 
для фліпчарту, маркери. 
 

Хід проведення: 
 
Тренер пропонує висловитися, з чим асоціюється словосполучення «дорожня карта 
реформи», і узагальнює. 
 
 
Слова тренера 
 
Шановні учасники, ми  підійшли до одного із найважливіших етапів нашого навчання - далі   
говоритимемо про планування ДІ як функцію управління, покликану завчасно врахувати всі 
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визначені внутрішні та зовнішні фактори реалізації реформи, чітко окреслити взаємодію усіх 
структур, забезпечити логістику.  
 
Планування фіналізується підготовкою документу – йдеться про Регіональний план дій з  
впровадження реформи інституційного догляду і виховання дітей (деінституціалізації).  
 
Регіональний план дій за умови затвердження відповідним рішенням сесії обласної ради народних 
депутатів стає головним документом, що визначає дії та їх черговість в процесі реалізації 
реформи.  
 
Від того, наскільки ґрунтовним і комплексним буде планування, залежатиме успіх 
деінституціалізації. Наше завдання – вибудувати логічну послідовність дій таким чином, щоб 
Регіональний план став не технічним набором певних заходів, а саме дорожньою картою втілення 
реальних змін.  
 

 
 

Інформаційне повідомлення  «Регіональний план ДІ»  

 
10 хв. 
 

Мета: ознайомити учасників з регіональним планом ДІ як програмним 
документом, зокрема його основоположними цінностями й принципами.    
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.1» (слайди №22-28). 

Хід проведення: 
 
 
Тези інформаційного повідомлення 
 
В плані заходів з виконання першого етапу Національної стратегії реформування системи 
інституційного догляду і виховання дітей одним з першочергових завдань для місцевих органів 
влади та органів місцевого самоврядування визначено – розробити і затвердити Регіональний 
план реформування системи інституційного догляду та виховання дітей з обов’язковим 
створенням плану трансформації кожного закладу. 
 
При розробці цього документу в областях були враховані Методичні рекомендації зі складання 
регіонального плану реформування системи інституційного догляду та виховання дітей (лист 
Мінсоцполітики України від 03.05.2018 року).  
 
Регіональний план за призначенням і змістом є стратегічним документом, розрахованим 
щонайменше на 7-10 років.  
 
За формою Регіональний план є обласною програмою і затверджується рішенням сесії Обласної 
ради (міської ради м. Київ).   
 
Така вимога спричинена тим, що в бюджетній сфері України застосовується програмно-цільовий 
підхід - лише затверджена рішенням сесії програма дає підстави врахувати фінансові видатки на 
її реалізацію при формуванні бюджетів і поєднати галузеві цілі для досягнення загальної мети.   
 
Програма відрізняється від плану орієнтацією на певну великомасштабну ціль міжвідомчого або 
міжгалузевого характеру. 
Основні характеристики програм: 

- вони можуть бути постійними й не закінчуватися доти, доки не буде прийняте рішення 
про їх завершення, або вони не втратять актуальності; 

- розвиваються відповідно до отриманої актуальної інформації - бажані результати 
можуть змінюватися, що вимагає постійного перегляду й удосконалення 
запланованого; 

- зазвичай є складними й передбачають досягнення декількох окремих результатів, 
кожен з яких має певну окрему цінність, але сукупна цінність цих результатів є вищою 
порівняно з цінністю результатів, взятих окремо. 

Програма може: 
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- охоплювати окрему сферу (наприклад, програма реформування системи 
інституційного догляду та виховання дітей); 

- фокусуватися на одному напрямі цієї сфери (наприклад - забезпечені права дитини 
жити в сім’ї й мати доступ до послуг відповідно до своїх потреб); 

- бути за своєю сутністю великим проектом з цілою низкою різноманітних компонентів. 
 
Програма, що містить план дій, має базуватися на визначенні проблем з обґрунтуванням 
важливості їх вирішення. 

 
Мета програми: розбудова системи захисту дітей, здатної забезпечити право кожної дитини на 
виховання в сім’ї або умовах, максимально наближених до сімейних, та  доступ до якісних послуг 
відповідно до індивідуальних потреб.  

 
При розробці Регіонального плану дій для нас як професіоналів важливо визначити базові цінності 
та принципи, що мають слугувати підґрунтям рішень. Без них неможливо сформувати загальне 
бачення майбутньої системи захисту дітей, окреслити цілі й завдання роботи. Основоположні 
етичні засади діяльності (як орієнтири) дозволяють оцінити, наскільки дії фахівців чіткі, зрозумілі, 
послідовні, морально обґрунтовані й орієнтовані на довіру з боку отримувачів послуг. 
 
Цінності Регіонального плану дій як програмного документу. 
Основною цінністю Регіонального плану дій є будь-яка дитина – вона має гарантоване державою 
право на проживання в безпечній, постійній, стабільній сім’ї, де їй забезпечуються необхідні 
виховання і догляд, вона отримує захист від насильства, нехтування її потреб та експлуатації. 
«Будь-яка дитина» означає, що кожна дитина є цінністю незалежно від віку, стану її розвитку чи 
здоров’я, національності, соціального становища. 
 
Принципи Регіонального плану дій як програмного документу. 
Принципи мають узгоджуватися з принципами Національної стратегії реформування системи 
інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки, законодавством України та 
Міжнародними стандартами та рекомендаціями. 
 
З огляду на базову цінність як імперативу (обов’язковість), необхідно визначити керівні правила 
(принципи), що будуть регулювати планування й реалізацію заходів в рамках Регіонального плану 
ДІ. 
Так, всі виконавці мають Діяти в Інтересах Дитини. З цього переконання походять принципи: 

- Дотримання найкращих інтересів дитини – дії та рішення, що визначаються і 
приймаються в інтересах дитини; спрямовані на задоволення індивідуальних потреб 
дитини відповідно до її віку, статі, стану здоров’я, особливостей розвитку, життєвого 
досвіду, родинної, культурної чи етнічної належності; враховують думку дитини, якщо 
вона досягла такого віку і рівня розвитку, що може її висловити. Інтереси дитини є 
вищими за інтереси батьків, фахівців, персоналу інтернатів, службовців чи інших осіб, 
які приймають рішення; 

- Сім’я є найкращим середовищем для виховання і розвитку дитини – завжди, коли 
це можливо, дитину необхідно повернути в рідну сім’ю, а послуги спрямувати на 
посилення спроможності батьків самим виховувати своїх дітей. Якщо це неможливо 
зробити, потрібно докласти максимум зусиль для влаштування дитини в іншу сім’ю (під 
опіку родичів, у сім’ю усиновителів, у патронатну, прийомну родину чи дитячий будинок 
сімейного типу) в найкоротші терміни; 

- Децентралізація послуг для дітей і сімей – забезпечення послуг у громаді, де 
проживає дитина і її сім’я. Дитина, навіть у разі втрати рідної сім’ї, має отримувати 
догляд і виховання у своїй громаді, а не направлятися до інтернатних закладів. 
Необхідні послуги створюються і надаються за рішенням місцевих органів влади чи 
органів місцевого самоврядування, мають бути гнучкими, сімейно-орієнтованими та 
завжди відповідати потребам дітей і сімей; 

- Запобігання влаштуванню дитини в інтернатний заклад – попередження 
влаштування дитини в заклад інтернатного типу і нормалізація її життя шляхом 
інтегрування у структури місцевої громади (сім’ю, школу). Жодна дитина не повинна 
бути переведена з одного інтернатного закладу в інший при їх закритті чи 
реформуванні. Якими б специфічними не були потреби дитини, необхідно віднайти 
рішення щодо її подальшого виховання в сімейному середовищі; 
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- Солідарність – всі учасники реформи несуть взаємну відповідальність за результат. 
Дитина, її сім’я і місцева громада мають залучатися до процесу планування й надання 
послуг. Задля упередження / мінімізації ризиків для дітей процес реформування має 
ретельно плануватися і бути керованим за умови постійного моніторингу й оцінки 
впливу рішень і дій на дітей. 

 
 

Вправа «Складові аналізу ситуації в регіоні» 

 

 
25 хв. 
 

Мета: окреслити цільові групи деінституціалізації й визначити основні 
питання для аналізу ситуації як підґрунтя ефективного планування. 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.1» (слайди №29-31), 
блокнот для фліпчарту, маркери. 
 

Хід проведення: 
 
 
Слова тренера 

 
Тренер наголошує, що основою реформи (деінституціалізації) є урівноваження наявного догляду в 
закладах інтернатного типу іншими альтернативними можливостями, спроможними реагувати на 
нові потреби в послугах для великої кількості дітей, враховуючи і тих, які зараз проживають у 
закладах.  Іншими словами, ми говоримо про урівноваження попиту і пропозиції. 

Деінституціалізація вимагає збільшення чисельності дітей, влаштованих в альтернативні форми 
догляду, та чисельності реінтегрованих дітей з порушеннями розвитку, охоплених інклюзивним 
навчанням й послугами денного догляду. Зі свого боку, це призведе до суттєвого зменшення 
кількості випадків влаштування дітей в інтернати (до їх повного припинення) і збільшення випадків 
вибуття з цих закладів.  

Досвід показує, що не більше 30% вихованців інтернатів можна розглядати як цільову групу в перші 
3-4 роки реалізації реформи. 

Планування ґрунтується на результатах детального і всебічного аналізу ситуації в кожному місті, 
районі, ОТГ. 

Очікувані результати будуть залежати від кількості та якості вже існуючих послуг, а також ресурсів 
(як людських, так і фінансових), необхідних для закриття/трансформації «старих» і створення нових 
послуг.   

 

 

Тренер об’єднує учасників у групи по 4-5 осіб, роздає матеріали (маркери, папір) і дає 
завдання: протягом 5-7 хвилин визначити і записати цільові групи ДІ (наголошує, що 
важливо їх конкретизувати з огляду на зміст ДІ - це допоможе проаналізувати ситуацію).  По 
завершенні виконання цієї частини завдання пропонує щодо кожної цільової групи протягом 
наступних 5-7 хвилин визначити, що саме необхідно проаналізувати (основні питання для 
аналізу ситуації). Наводить приклад: якщо цільова група – персонал інтернатного закладу, 
важливо дослідити кількість і вік працівників, структуру штатного розпису, розподіл за 
посадами тощо. Далі всі повертаються у загальне коло і презентують свої напрацювання 
таким чином, що кожна наступна група лише вносить доповнення. У результаті обговорення 
має сформуватися повний перелік цільових груп ДІ та складових аналізу ситуації.  
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До уваги тренера  
 

Цільові групи ДІ Питання для аналізу ситуації 

Вихованці закладів інституційного догляду Яка чисельність, категорії, вік дітей, причини 
потрапляння у заклади, динаміка 
вибуття/влаштування 

Діти, які потенційно можуть потрапити до 
закладів через ситуацію в сім’ях (є загроза 
втрати батьківського піклування через 
насильство, нехтування, експлуатацію з боку 
батьків) 

Скільки дітей вилучено з сімей, перебувають 
на обліках / характеристики дітей / динаміка 
вилучення 

Діти, які потенційно можуть потрапити до 
інтернатних закладів через порушення 
розвитку 

Скільки є дітей з порушеннями розвитку, з 
інвалідністю, чисельність дітей, які не 
відвідують дошкільні заклади, школи через 
стан розвитку / їх характеристики 

Батьки вихованців закладів інституційного 
догляду 

Скільки сімей/батьків вже влаштували дітей 
до інтернатів через СЖО (бідність, безробіття, 
залежність від ПАР) 
Скільки сімей/батьків вже влаштували дітей 
до інтернатів через порушення розвитку 

Батьки, які потенційно можуть віддати дітей в 
заклади інституційного догляду через 
порушення їх розвитку  

Яка чисельність сімей  виховують дітей з 
порушеннями розвитку, вродженими 
захворюваннями, що може призвести до 
влаштування дитини до інтернату 

Батьки, які ризикують втратити батьківські 
права 
 

Скільки сімей перебувають на обліку через 
СЖО / через загрозу вилучення дітей / діти 
вже вилучалися тимчасово   

Персонал інтернатних закладів Чисельність, штатний розпис, вік, розподіл за 
посадами, освіта, термін роботи у закладі 

Фахівці і спеціалісти, працівники (майбутні 
працівники) послуг на рівні громади 

Чисельність, освіта, посада фактично 
працюючих в послугах в розрізі районів 
 

 

 

 
Слова тренера 
 
Важливо зібрати інформацію за 3-5 років, щоб відстежити динаміку щодо чисельності дітей, які 
потребують особливого захисту з боку держави.  
 
На виконання завдань плану заходів з реалізації першого етапу Національної стратегії 
реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в кожній області було проведено 
аналіз ситуації (лист Мінсоцполітики України «Про підготовчу роботу перед розробкою та 
затвердженням регіональних планів реформування системи інституційного догляду та виховання 
дітей» від 12.12.2017 р. № 24322/0/2-17/37) за такими напрямками: 
1. Аналіз забезпечення прав дітей в громаді та регіоні в цілому. 
2. Аналіз мережі закладів інституційного догляду та виховання дітей різних типів, форм 

власності та підпорядкування. 
3. Інвентаризація соціальних, освітніх, медичних і реабілітаційних послуг, які фактично 

надаються дітям та сім’ям з дітьми різних категорій. 
4. Визначення потреб громади у відповідних послугах і ресурсах, у тому числі професійних 

кадрах, необхідних для розвитку таких послуг. 
 

Такий аналіз є доказовою базою наявності проблем в області та основою для визначення і 
перерозподілу ресурсів, створення нових послуг для впровадження деінституціалізації.    
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Вправа «Проблеми, які необхідно вирішити» 

 

 
10 хв. 
 

Мета: актуалізувати розуміння основних проблем, пов’язаних з 
інституціалізацією догляду дітей. 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.1» (слайд №32-33), 
блокнот для фліпчарту, маркери. 
 

 

Хід проведення: 
 
Тренер просить учасників подумати й назвати проблеми, які призводять до 
інституціалізації догляду дітей, та ті, що виникають внаслідок інституціалізації.  
 
 
До уваги тренера  
 
Вправу можна провести як мозковий штурм, фіксуючи висловлювання учасників. 

 
Орієнтовний перелік проблем: 

- батьки віддають дітей з інвалідністю в дитячі будинки-інтернати, і вони залишаються в 
закладах практично до кінця життя; 

- діти з порушеннями розвитку не можуть навчатися в школах за місцем проживання; 
- діти в інтернатах не отримують індивідуальної уваги і турботи, страждають від 

насильства і нехтування їхніми потребами; 
- батьки після влаштування дітей в інтернати не беруть участі у їх вихованні, 

перекладаючи відповідальність на працівників закладів; 
- місцеві керівники направляють дітей в обласні інтернати і не створюють послуг у 

громадах; 
- збільшується кількість випадків вилучення дітей із сімей через недогляд, загрозу для 

життя і здоров’я;  
- на місцевому рівні відсутня професійна підтримка сімей, які потрапили в кризові 

ситуації; 
- на місцевому рівні бракує кваліфікованих спеціалістів, здатних забезпечувати 

професійну підтримку дітей та сімей; 
- до 70 % дітей мають батьків, які не працюють, зловживають спиртними напоями і не 

зацікавлені у їх повернені додому; 
- випускники інтернатів не готові до самостійного життя і часто повторюють життєві 

сценарії своїх батьків. 

 
  
 
Вправа «Складаємо програму «Регіональний план дій з впровадження ДІ» 

 

 
50 хв. 
 

Мета: потренувати уміння планувати заходи в рамках Регіонального плану 
ДІ.  
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.1» (слайди №34-44), 
додаток 3.1.2, папір для нотаток, блокнот для фліпчарту, маркери. 
 

Хід проведення: 
 
1-й етап  

Тренер стисло інформує учасників, що регіональний план може передбачати різні напрямки 

роботи, направлені на вирішення проблемних питань, озвучених у попередній вправі.  
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Слова тренера 
 
Процес деінституціалізації є багатогранним - торкається відразу багатьох сфер життя людей та 
функціонування системи захисту дітей. Тому для вирішення озвучених у попередній вправі 
проблем він може включати заходи за декількома напрямками (з визначеними конкретними цілями 
й  завданнями): 

- розвиток мережі соціальних, освітніх, медичних послуг для дітей і сімей в районах, 
містах, об’єднаних територіальних громадах області; 

- розвиток спроможності постачальників надавати якісні послуги; 
- розвиток альтернативних форм виховання дітей в області; 
- трансформація закладів інституційного догляду та виховання дітей; 
- розвиток міжгалузевої та міжтериторіальної взаємодії й партнерства суб’єктів   

деінституціалізації;  
- підвищення рівня обізнаності та залучення суспільства до реформи. 

  

Тренер об’єднує учасників у 6 груп і дає завдання: розробити за вказаним напрямком 
регіонального плану дій ціль і відповідні завдання, які допоможуть вирішити проблемні 
питання згідно з цінностями та принципами. По завершенні роботи групи по черзі 
презентують свої напрацювання.  

 

Обговорення: 

 

- Які маєте пропозиції щодо уточнення цілі? 
- Як можете доповнити завдання? 

 
 

 
До уваги тренера 
 
Приклади цілей і завдань до напрямків Регіонального плану ДІ 

 
Напрямок (розділ): розвиток мережі соціальних, освітніх, медичних послуг для дітей і сімей в 
районах, містах, ОТГ області. 
 
Ціль: запобігання ризикам, що призводять до соціального відторгнення та ізоляції окремих 
осіб та груп. Підтримка цілісності сімей та громад. 

Завдання:  
1. Створити мережу соціальних послуг у всіх районах, містах, ОТГ 

(адміністративно-територіальних одиницях області) для підтримки дітей і сімей 
у складних життєвих обставинах, попередження вилучення дітей із сімей й 
посилення спроможності батьків забезпечувати належний догляд і виховання 
дітей. 

2. Розширити мережу послуг для забезпечення доступу до навчання, медичної та 
реабілітаційної допомоги за місцем проживання дітей. 

3. Збільшити кількість, розширити спектр різноманітних послуг для дітей з 
інвалідністю та їх сімей. 

4. Подолати територіальну нерівномірність розвитку послуг шляхом посилення 
співпраці між адміністративно-територіальними одиницями для вирішення тих 
специфічних проблем дітей та сімей, що перевищують можливості окремих 
громад. 

 
Напрямок (розділ): трансформація закладів інституційного догляду та виховання дітей. 
 
Ціль: деінституціалізація догляду та виховання дітей, поліпшення якості послуг в стаціонарних 
умовах. 
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Завдання: 
1. Розробити плани закриття / трансформації закладів інституційного догляду та 

виховання дітей. 
2. Скоротити частку дітей, які перебувають в закладах інституційного догляду. 
3. Забезпечити повернення дітей із закладів в рідні сім’ї та організувати їх 

підтримку з моніторингом перебування після повернення. 
4. Створити мережу закладів з умовами проживання, наближеними до сімейних, 

для дітей, яких неможливо повернути в рідні сім’ї або влаштувати в сімейні 
форми виховання. 

5. Забезпечити підтримку й соціальну інтеграцію молоді, яка залишає заклади 
інституційного догляду. 

Напрямок (розділ): розвиток спроможності управління і надання послуг для дітей і сімей на 
рівні районів, міст, ОТГ області. 
 
Ціль: створення ефективної системи підтримки і розвитку людських ресурсів та підвищення 
якості послуг в регіоні за активної участі всіх зацікавлених сторін. 

Завдання: 
1. Забезпечити розвиток спроможності суб’єктів ДІ щодо планування і управління 

послугами для дітей і сімей на рівні адміністративно-територіальних одиниць. 
2. Посилити спроможність постачальників послуг надавати якісні соціальні, 

медичні, освітні послуги. 
3. Розвивати державно-приватне партнерство у сфері надання соціальних послуг. 
4. Розвивати потенціал суб’єктів ДІ щодо здійснення моніторингу й оцінки для 

підвищення якості соціальних послуг. 

Напрямок (розділ): розвиток міжгалузевої та міжтериторіальної взаємодії й партнерства суб’єктів 
деінституціалізації. 
 
Ціль: підвищення ефективності послуг і забезпечення рівних можливостей доступу 
користувачів шляхом міжтериторіального партнерства і міжгалузевої взаємодії. 

Завдання: 
1. Розвивати міжтериторіальне партнерство при створені й управлінні 

соціальними послугами. 
2. Розробити ефективні механізми міжгалузевої взаємодії при наданні послуг 

дітям та сім'ям.   

 

По завершенні обговорення напрацювань тренер доповнює пропозиції учасників.  

 
Слова тренера 
 
Структура регіональних програм може різнитися - це залежить від характеристик кожної області, 
розпорядження органів влади про порядок розробки цільових програм, вимог управління 
економіки, що робить експертний висновок перед подачею документу до розгляду обласної ради. 
 
Орієнтовна структура програми:  
 

І. Вступ (правові підстави, принципи і цінності) 
II. Аналіз системи захисту дітей в області (аналіз цільових груп, висновки) 
III. Мета, завдання, очікувані результати 
IV. Розвиток соціальних, освітніх, медичних послуг для дітей і сімей в районах, містах, ОТГ 
області 
V. Трансформація закладів інституційного догляду та виховання дітей  
VI. Розвиток спроможності управління і надання послуг для дітей і сімей на рівні районів, 
міст, ОТГ області 
VII. Розвиток міжгалузевої та міжтериторіальної взаємодії й партнерства  
VIII. Підвищення рівня обізнаності, залучення суспільства до реформи 
IX. Моніторинг і оцінка 
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Програма має відповісти на такі питання  
- Коли, де і скільки буде створено соціальних, медичних, освітніх послуг для цільових 

груп? 
- Хто буде відповідати за створення послуг? 
- Хто й коли буде формувати запити на підготовку та навчати фахівців? 
- Яких фінансових ресурсів вимагає створення послуг, хто і як буде забезпечувати 

фінансування? 

- Хто, коли і як буде закривати/трансформувати заклади інституційного догляду? 
- Хто, коли і як буде моніторити і оцінювати результати діяльності? 

 
 

2-й етап  

Тренер ще раз наголошує, що основною метою реалізації Регіонального плану ДІ є 
забезпечення права дітей на виховання в сімейному середовищі та доступу до якісного 
догляду і послуг відповідно до їх індивідуальних потреб.  

 

Для виконання наступного завдання він просить учасників у тих же групах продовжити 
роботу з розробки заходів відповідно до конкретної ситуації (додаток 3.1.2.), напрямку ДІ, 
цілі і завдань.  

 

Під час представлення групами напрацювань тренер пропонує іншим учасникам виконати 
роль експертів - оцінити результати роботи за такими критеріями: 

1. Заходи відображають принципи Регіонального плану ДІ. 
2. Стосуються напряму ДІ. 
3. Відповідають баченню майбутньої системи захисту дітей. 

 

Для економії часу оцінювання можна провести простим голосуванням.  

Тренер узагальнює. 

 
Слова тренера 
 
У ході планування реформи необхідно чітко уявляти послідовність заходів, беручи до уваги 
наступне: 

- створення послуг має відбуватися на крок раніше закриття/ трансформації закладів; 
- порядок трансформації закладів інституційного догляду має бути затверджений 

засновником; 
- заклади трансформуються почергово - важливо, щоб для більшості вихованців вже 

створювалися необхідні послуги у громаді; 
- створення послуг і підготовка персоналу відбуваються паралельно; 
- інформаційні заходи супроводжують реформу постійно; 
- кожна дія має супроводжуватись формальним механізмом координації. 

 
Тренер для кращого розуміння логістики процесу ДІ може продемонструвати учасникам приклад 
графіку створення сімейно-орієнтованих послуг за одночасного закриття інтернатного 
закладу (для прикладу інформація подана за кварталами, на практиці кожен квартал 
розбивається на місяці). 

 
 

№ Завдання  Рік Рік Рік Рік Рік Рік 

1.  Ввести посаду ФСР х      

2.  Створити МГБ х      
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3.  Запровадити 
інклюзивне навчання  

х      

4.  Створити ІРЦ  х      

5.  Створити мережу 
підтримки дітей та 
сімей 

х      

6.  Ухвалити рішення 
про трансформацію 
закладу 

 х     

7.  Провести оцінку 
потреб дітей-
вихованців закладу 
та спроможності 
батьків  

 х     

8.  Забезпечити 
підготовку та 
переміщення дітей 

  х х   

9.  Забезпечити 
перепідготовку та 
працевлаштування 
персоналу 

   х х  

 

 

Вправа «Показники прогресу ДІ» 
 

 
25 хв. 
 

Мета: навчити учасників визначати показники прогресу у ході реалізації 
Регіонального плану ДІ (для моніторингу роботи). 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.1» (слайд №45), папір для 
нотаток, блокнот для фліпчарту, маркери. 
 

Хід проведення: 
 
Тренер нагадує учасникам, що одним із розділів програми є моніторинг та оцінка роботи. 
За умови її реалізації протягом наступних 8-10 років має покращитися якість життя дітей та 
сімей, які через складні життєві обставини потребують допомоги. Якісну зміну ситуації 
необхідно вимірювати. Тому мають бути розроблені механізми вимірювання, а також  
кількісні і якісні показники прогресу (індикатори) у вирішенні виявлених проблем. 
Визначення цих показників по кожному розділу Регіонального плану ДІ є обов’язковою 
умовою впровадження реформи. 

Тренер пропонує учасникам у тих же групах протягом 5 хвилин визначити показники 
прогресу (індикатори) щодо досягнення цілей, завдань і представити на загал.  

 
До уваги тренера 
 
Для прикладу і кращого розуміння завдання тренер просить учасників висловити свої ідеї про те, 
що може слугувати індикаторами, наприклад: 

- підвищення рівня освіти школярів (зростання показників успішності, перемоги в 
олімпіадах); 

- покращення стосунків між дітьми в школі (зменшення кількості конфліктів між учнями, 
усвідомлення дітьми наслідків і засудження булінгу). 

 
Також тренер може запропонувати учасникам уявити себе в ролі слідчих: 
Якби слідчі збирали дані на підтвердження того, що зміни відбулися, то на що б звернули увагу? 
 
За відправну точку необхідно брати початкові характеристики того явища/предмета/процесу, що 
оцінюється, і порівнювати з характеристиками у результаті певного втручання - саме так можна 
отримати фактичне підтвердження змін (було так – стало так). 
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Приклади очікуваних результатів та індикаторів прогресу щодо їх досягнення 
(Регіональний план ДІ) 
 

Очікувані результати  Індикатори прогресу 

Зростання можливостей доступу до послуг 
для максимально можливого числа дітей і 
сімей, які потребують допомоги 

Число дітей та сімей, які отримують послуги 
в розрізі міст, районів, ОТГ 
Число послуг за типами, створених на рівні 
громад 
 

Співвідношення між типами послуг, що 
надаються на рівні громад, та послуг, що 
надаються в закладах інституційного догляду 
і виховання дітей – співвідношення 10:1 на 
користь отримувачів  послуг в громадах 

Число отримувачів послуг в громадах 
 Число вихованців інституційних закладів  

Зменшення числа дітей, які перебувають у 
закладах інституційного догляду 

Зменшення % дітей в закладах 
інституційного догляду і виховання  

Покращення життя дітей, які перебувають в 
альтернативних формах догляду  

Збільшення % дітей, стосовно яких 
моніторинг умов перебування засвідчив 
позитивні результати  

Закриття / трансформування закладів 
інституційного догляду та виховання дітей 

Число закритих/трансформованих закладів 
відповідно до затверджених планів 

Попередження влаштування дітей до 
закладів 

Збільшення % дітей, які після вилучення із 
сімей і перебування у різних формах 
тимчасового догляду повернулися в рідні 
сім’ї  

Підтримка дітей, які виходять із закладів 
інституційного догляду та виховання дітей 

Число випускників, охоплених 
індивідуальним супроводом наставників 
Число наставників, які забезпечують 
підтримку випускників  

Охоплення дітей дошкільною освітою 90% дітей відвідують дошкільні заклади 

Охоплення дітей інклюзивними формами 
навчання в загальноосвітніх школах  

80% дітей з інвалідністю та порушеннями 
розвитку відвідують школи за місцем 
проживання 

Повернення дітей із закладів інституційного 
догляду 

Скорочення % дітей, які знаходяться поза 
своїми родинами 

Охоплення дітей денним доглядом Збільшення % дітей, які відвідують денні 
послуги в громадах  

Діти раннього віку не влаштовуються в 
заклади інституційного догляду 

Число попередження відмов від 
новонароджених дітей 
Число матерів з дітьми, які отримують 
послугу тимчасового перебування 
Число дітей, влаштованих в сімейні форми 
виховання, патронат 

Поліпшення умов життя дітей з інвалідністю 
та їх сімей 

Збільшення числа сімей, які отримують 
індивідуальні послуги на дому 

Виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в сім’ях та умовах, 
максимально наближених до сімейних 

Число дітей в сімейних формах виховання, 
малих групових будиночках /будинках 

Поліпшення догляду дітей та молоді, які 
мають тяжкі форми інвалідності (групи А) 

Збільшення числа дітей та молоді, які 
перебувають в стаціонарних послугах з 
сімейними умовами 

Зростання обізнаності населення області про 
шкідливий вплив інституційного виховання 
дітей, важливість підтримки сімей і створення 
послуг в громадах 

Число осіб, охоплених різними видами 
інформаційних заходів 
Число інформаційних заходів 
Число інформаційних програм/приводів в ЗМІ 

Підвищення управлінської спроможності 
працівників, відповідальних за впровадження 
реформи 
 

Число осіб, які пройшли навчання 
Число проведених навчальних заходів 
Число прийнятих управлінських рішень 
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Підвищення спроможності та рівня фахових 
знань працівників-надавачів послуг на рівні 
громад 

Число спеціалістів, які пройшли навчання 
Число навчальних заходів 
 

Забезпечення працевлаштування працівників 
закладів інституційного догляду та виховання 
дітей після їх закриття/трансформації  

Число працевлаштованих працівників, які 
пройшли відповідне навчання (працюють в 
новостворених послугах) 
 

 

 

Узагальнення з теми 

 

 
5 хв. 
 

Мета: підсумувати знання учасників щодо комплексного планування ДІ в 
регіоні. 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.1» (слайд №46). 

Хід проведення:  

 

Тренер пропонує кожному учаснику по колу дуже стисло (одним-трьома словами) назвати 
те, чого необхідно уникати при плануванні ДІ для попередження складних проблем в 
процесі реформування.  

 

Список використаної літератури 

 

1. Деінституціалізація та трансформація послуг для дітей. Посібник з найкращих практик. – 
К.: Видавничий дім «Калита», 2009. – 193 с. 
2. Дорожня карта реформи: міцні сім’ї, захищені діти. Методичні рекомендації щодо 
реформування системи захисту дітей на рівні району / об’єднаної територіальної громади: 
метод. посіб. / Авт.-упоряд.: Г. Постолюк, Н. Татарчук, О. Мороз, Д.  Дощук, Ф. Герасимчук. 
– К., 2018. – 104 с. 
3. Нарчик за обласно планиране на социалните услуги с участието на всички 
заинтересовани страни. Свитък 1: Модельт на планиране с участие, разработен от екип на 
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5. Райкус Дж., Хьюз Р. Социально-психологическая помощь семьям и детям групп риска. 
Практическое пособие: В 4 т.; Т. 2. Планирование и семейно-ориентированная социальная 
работа. – СПб: Питер, 2009. – 256 с. 
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ДОДАТКИ ДО ЗАНЯТТЯ 3.1 

Додаток 3.1.1 

Картки до вправи «Хто вирішує?» 

Картка 1 

Хто вирішує? 

1. ,,,,,,, зарахувати дитину до загальноосвітньої спеціальної школи-
інтернату? 
_________________________________________________________________ 
 

2. ,,,,,,, влаштувати дитину – сироту чи дитину, позбавлену батьківського 
піклування, в інтернат? 
_________________________________________________________________ 

 
3. ,,,,,,, влаштувати дитину в будинок дитини? 

_________________________________________________________________ 
 

4. ,,,,,, перевести дитину з одного інтернату в інший? 
_________________________________________________________________ 
 

 

 

Картка 2 

Хто вирішує? 

1. ….. скільки коштів має бути виділено на конкретний інтернат? 
_________________________________________________________________ 
 
2. ….. який бюджет буде затверджений на фінансування інтернату? 
_________________________________________________________________  

 
3. …… реформувати, ліквідувати обласний інтернат? 
_________________________________________________________________ 

 
4. …. чи виділяти кошти на ремонт приміщень інтернату? 
_________________________________________________________________ 
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Картка 3 

Хто вирішує? 

 
1. …. які  послуги необхідно створити в ОТГ, місті, районі? 

 
_________________________________________________________________ 
 
2. ……коли відібрати дитину у батьків? 
_________________________________________________________________ 
 
3. ….. коли і як сказати батькам, що вони мають повернути додому дитину 

з інтернату? 
______________________________________________________________ 
 

4.  ….. де дитина буде жити, навчатися, лікуватися, розвиватися? 
_________________________________________________________________ 

 

 

 

Картка 4 

Хто вирішує? 

 
1. …. як організувати навчання фахівців з підготовки до роботи в нових 

послугах (в районах, містах, ОТГ)? 
 

_________________________________________________________________ 
 
2. ……навчати кандидатів щодо створення прийомних сімей та інших 

форм сімейного виховання? 
_________________________________________________________________ 
 
3. ….. як розказувати населенню про важливість виховання дітей в сім’ї? 

______________________________________________________________ 
 

4.  ….. як організувати інклюзивне навчання в школах? 
_________________________________________________________________ 
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Додаток 3.1.2 

 
 

Вправа «Складаємо програму «Регіональний план дій з впровадження ДІ» 
 

Завдання: 
 

Розробити план заходів з закриття 5 інтернатних закладів: 2 НРЦ, 1 будинок дитини, 1 

ЦСПР, 1 дитячий будинок-інтернат. 

 

3 заклади функціонують в обласному центрі:  

- будинок дитини (95 дітей),  

- 1 НРЦ (180 дітей),  

- 1 ЦСПР (50 дітей) 

2 заклади в селах:  

- 1 НРЦ (130 дітей), 

- 1 дитячий будинок-інтернат (65 дітей, 120 осіб - молодь). 

 

Всього в закладах перебуває 640 осіб, з них 90 сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування  (35 вже влаштовані в СФВ).   

 

60 % дітей походять із населених пунктів за місцем розташування закладів. 

 

Щороку в заклади влаштовується 112 дітей.  
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Заняття 3.2. Планування і створення сімейно-орієнтованих послуг 
та форм альтернативного догляду і виховання дітей в 
громаді/районі 

Завдання: 

- сформувати розуміння необхідності проведення якісної оцінки потреб громади у 
послугах і формах догляду для ефективного їх планування. 

- ознайомити зі складовими визначення потреб громади у послугах: вивчення 
становища дітей та сімей в громаді; вивчення стану існуючої системи надання 
соціальних послуг; визначення потреб дітей та сімей у створенні або удосконаленні 
існуючих послуг; вивчення існуючого механізму прийняття рішень щодо 
влаштування дітей;  

- розвинути уміння визначати цільові групи для проведення збору інформації та оцінки 
потреб у послугах і формах догляду; 

- розширити знання про можливі механізми створення послуг у громаді; 
- визначити основні складові планування послуг, розглянути їх зміст та формування 

пакету документів для забезпечення функціонування нової послуги. 

 Загальна тривалість: 3 год.  

План заняття: 

№ з/п Структура Тривалість 

1. Презентація теми заняття 5 хв. 

2. Вправа «Одягни ляльку»  10 хв. 

3. Вправа «Компоненти оцінки потреб громади в послугах»  10 хв. 

4. Вправа «Яку інформацію необхідно зібрати для оцінки 

потреб громади в послугах» 

45 хв. 

5. Вправа «Визначення цільових груп для збору інформації» 20 хв. 

 Перерва  

6. Вправа  «Послуги з підтримки сім’ї та альтернативні форми 

догляду» 

10 хв. 

7. Вправа «Створення пакету соціальних послуг відповідно 

до конкретної потреби» 

20 хв. 

8. Інформаційне повідомлення «Основи планування» 10 хв. 
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9 Вправа «Планування комплексних соціальних послуг 

відповідно до потреб громади» 

45 хв. 

10 Узагальнення з теми 5 хв. 

 

Хід проведення заняття 

 

Презентація теми заняття 

 

 
5 хв. 
 

Мета: презентувати тему заняття «Планування і створення сімейно-
орієнтованих послуг та форм альтернативного догляду і виховання дітей в 
громаді/районі», мотивувати учасників до її вивчення. 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.2» (слайд №3). 

 

Хід проведення:  

Тренер, використовуючи ММ-презентацію, представляє тему й завдання тренінгового 

заняття. 

 
Слова тренера 
 
Шановні учасники, в продовження нашого навчання ми переходимо до теми «Планування і 
створення нових послуг та форм альтернативного догляду в громаді».  

 
На цьому етапі навчання ми розглянемо практику створення послуг в громадах відповідно до їх 
потреб та з урахуванням наявних ресурсів. Звернемо увагу на такі питання:  

- чому важливо проводити оцінку потреб громади в послугах і формах альтернативного 
догляду;  

-  яким чином та за якими критеріями проводиться оцінка;  
-  які цільові групи мають бути задіяні у процесі вивчення потреб у послугах; 
- які аспекти важливо враховувати при плануванні послуги; 
- як визначати потужність послуги (кількість отримувачів послуги, які одночасно можуть її 

отримувати); 
- що називають дизайном послуг, які документи мають бути підготовлені до моменту «запуску» 

послуги; 
- хто приймає рішення про створення послуги. 

 
За результатами нашої спільної роботи ми: 

- навчимося визначати необхідні послуги для конкретної громади та формувати їх дизайн з 
урахуванням наявних потреб та ресурсів; 

- навчимося формувати бачення нових послуг в громаді відповідно до визначених потреб; 
- навчимося прораховувати потужність запланованих послуг.  
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Вправа «Одягни ляльку» 

 

 
10 хв. 
 

Мета: сформувати розуміння необхідності проведення оцінки потреб 
громади для розробки та впровадження необхідного пакету послуг. 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.2» (слайди №4-6), 
паперова лялька з комплектом одягу, що не підходить їй за розміром, 
кольоровий папір, скотч, додаток 3.2.1.   
 

Хід проведення:  

1 етап 
 
Тренер у центрі кола ставить столик, на якому лежить лялька, виготовлена з цупкого паперу 
(картону), та одяг для неї, який за розмірами їй не підходить (є більшим або меншим). Окрім 
цього, він також може розкласти ножиці, клей, скотч та кольоровий папір. Пропонує двом 
добровольцям за декілька хвилин обов’язково одягти ляльку і наголошує, що вони мають 
між собою спілкуватися - обговорювати та узгоджувати ідеї, що виникатимуть в процесі 
виконання вправи.  
Решта учасників отримують завдання - спостерігати за їх роботою і фіксувати:  
 

 

- Які труднощі виникли в учасників, коли вони намагалися одягти 
ляльку? 

- Які рішення вони приймали, щоб подолати труднощі? 
- Що могло б полегшити їм виконання завдання? 

 

Далі усі у загальному колі діляться отриманим досвідом і результатами спостережень. 
Першими висловлюються добровольці, потім - решта учасників тренінгу.  

 
До уваги тренера 
 
Учасники мають зробити висновок, що найбільшою складністю було те, що запит і пропозиція 
різнилися. Тобто неможливо було виконати завдання повністю, у зв’язку з чим добровольці були 
змушені прилаштовуватися і намагалися «задовольнити потреби ляльки» наявними ресурсами 
(«підганяли» одяг ляльки відповідно до її параметрів, вирізали новий із підручних матеріалів). 

 
 

2 етап 

Обговорення: 

 

- Наведіть приклади схожих труднощів у соціальній сфері, коли  
запит на послугу не відповідає пропозиції.  

- З чим це пов’язано?   
- Що допомогло б уникнути таких проблемних ситуацій? 

 

 
До уваги тренера 
 
Тренер звертає увагу на те, що в діючій системі соціальних послуг не завжди можна відповісти на 
виявлені потреби отримувачів послуг. Часто працівники пристосовуються до реальних умов. Така 
ситуація обумовлена тим, що послуги, як правило, зосереджені на рівні району або області, а не 
громади; а також тим, що вони створювалися без врахування потреб громади. 
 
Наприклад: 
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- влаштування немовляти на короткий термін (2 – 3 тижні) на період проходження лікування 
у стаціонарі мамою, яка не має родичів або друзів, здатних турбуватися про нього;  
(Пояснення: влаштувати немовля на короткий термін можна лише в патронатну сім’ю 
або у відділення термінового влаштування центру соціальної підтримки дітей та сімей. 
Якщо ці послуги відсутні, то, зазвичай, іншої альтернативи не існує. Відтак, часто 
фахівці із соціальної роботи разом з працівниками служби у справах дітей домовляються 
з лікарнею про перебування дитини у дитячому відділенні не за медичними, а за 
соціальними показниками); 
 

- робота з кризовою, психологічно травмованою сім’єю в центрі соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді;  
(Пояснення: не зважаючи на те, що до штату ЦСССДМ введено посаду психолога, до  
такої роботи варто долучати компетентного психотерапевта. Тому, на практиці, 
отримувачу послуг радять спеціаліста, який надає послуги платно); 
 

- спільне влаштування рідних братів та сестер, серед яких є діти віком до 2 – 3 років, після 
негайного їх відібрання; 
(Пояснення: до притулків або центрів соціально-психологічної реабілітації 
направляють дітей віком від 3 до 18 років). 
 

Висновок після обговорення. Для того, щоб кожна громада мала достатній пакет необхідних 
послуг, який би дозволив попередити вилучення дітей із сім’ї, забезпечити соціальні послуги та 
альтернативні форми догляду дітей, необхідно проводити оцінку потреб громади, визначати 
потенційних клієнтів та формувати запит на конкретну допомогу. Неможливо створити у всіх 
громадах уніфікований набір послуг, орієнтований на різні цільові групи. Планування послуг має 
здійснюватися на основі результатів такої оцінки, визначення попиту та ресурсів.  

 
 

Мозковий штурм «Визначення компонентів оцінки потреб громади в послугах і 

формах догляду дітей» 

 

 
10 хв. 
 

Мета: актуалізувати знання учасників щодо компонентів оцінки потреб 
громади в послугах і формах догляду дітей. 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.2» (слайди №7-8), блокнот 
для фліпчарту, маркери. 
 

Хід проведення:  

Тренер пропонує учасникам пригадати матеріал, який вони опановували раніше, й уявити, 
що їм необхідно реформувати систему захисту дітей у конкретній громаді.  

Він просить усіх подумати, які компоненти оцінки потреб громади в послугах і формах 
догляду дітей вони візьмуть до уваги, щоб потім спланувати ті, які необхідно розвивати. 
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До уваги тренера 
 

 
 

 

 

Вправа «Яку інформацію необхідно зібрати для визначення потреб громади в 

послугах і формах догляду дітей» 

 

 
45 хв. 
 

Мета: навчити визначати ключову інформацію, необхідну для якісної оцінки 
потреб громади в послугах і формах догляду дітей. 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.2» (слайд №9), 5 аркушів 
паперу з назвами компонентів: 1 – аналіз становища дітей та сімей в громаді; 
2 – визначення потреб цільових груп; 3 – аналіз та картування наявних 
послуг; 4 – аналіз механізму прийняття рішення щодо влаштування дітей; 5 
– аналіз інтернатних закладів в громаді, маркери, музичний супровід.  

 

Хід проведення:  

Тренер об’єднує учасників у п’ять груп за кількістю основних компонентів визначення 
потреб громади в послугах і формах догляду дітей та пропонує утворити коло (1 група – 
аналіз становища дітей та сімей в громаді; 2 група – визначення потреб цільових груп; 3 
група – аналіз та картування наявних послуг; 4 група – аналіз механізму прийняття рішення 
щодо влаштування дітей; 5 група – аналіз інтернатних закладів у громаді).  

 

Компоненти оцінки 
потреб у послугах і 

формах догляду

Аналіз 
становища 

дітей і 
сімей у 
громаді

Визначення 
потреб 

цільових 
груп

Аналіз механізму 
прийняття 

рішення щодо 
влаштування 

дітей

Аналіз 
інтернатних 
закладів в 

громаді

Аналіз та 
картування 

наявних 
послуг
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Групи отримують аркуші паперу з назвою свого компонента та маркер визначеного кольору. 
Вони напрацьовують перелік питань по своєму компоненту, що мають бути вивчені в 
процесі оцінки потреб громади. Усі працюють допоки звучить музика. Як тільки тренер її 
вимикає, потрібно передати аркуш паперу зі своїми напрацюваннями групі справа для 
ознайомлення та внесення доповнень. Рух по колу припиняється, коли компонент 
повертається – необхідно аргументовано визначити, з чим згодні і не згодні.  

Групи по черзі представляють напрацювання, аргументуючи свою позицію. 

 

 
До уваги тренера 
 
Якщо в переліку є питання, з якими група не згодна (бо, наприклад, вони не суттєві / чи не 
стосуються компоненту / не зрозумілі), необхідно їх авторам надати можливість обґрунтувати 
свої доповнення. Орієнтовний зміст напрацювань: 
Аналіз становища дітей та сімей в громаді 

- кількість дітей і сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;  
- кількість сімей, де є ризик вилучення дитини чи влаштування до інтернатного закладу;  
- кількість дітей з порушеннями розвитку, з інвалідністю;  
- кількість дітей, які не навчаються в загальноосвітніх закладах через стан здоров’я; 
- стан на сьогодні та динаміка щонайменше за останні три роки щодо вилучення дітей із 

сімей, влаштування у сімейні форми виховання / в інтернатні заклади через 
втрату/позбавлення батьків батьківських прав;  

- кількість дітей, влаштованих в інтернатні заклади за заявою батьків через стан здоров’я 
чи розвитку; 

- кількість дітей, влаштованих в інтернатні закладі за заявою батьків через складні життєві 
обставини, бідність / малозабезпеченість; 

- кількість батьків (матерів) з дітьми, які потребують тимчасового влаштування разом з 
дітьми через надзвичайні ситуації, прояви насильства до жінки або дитини, чи ризик 
залишення/відмови від дитини/дітей; 

- кількість дітей, які протягом року тимчасово влаштовуються до лікарняних закладів не за 
медичними показниками, а через загрозу для їх життя чи здоров’я; 

- кількість дітей, які протягом року тимчасово влаштовуються до притулків чи центрів 
соціально-психологічної реабілітації.  

 
Визначення потреб цільових груп 

- які послуги (допомогу) в громаді ви отримуєте? 
- хто їх надає (до кого звертаєтеся)? 
- як ви оціните отримані послуги (допомогу) за 5-ти бальною шкалою, якщо 1 – це найгірша 

оцінка, а 5 – найкраща?  
- яких послуг вам не вистачає за місцем проживання? 
- що б ви змінили в системі існуючих послуг? Як? 
- що ви знаєте про реформування системи захисту дітей? Якою вона мала б стати? 
- чи знаєте ви, до кого потрібно звернутися зі своїми пропозиціями? 

 
Питання краще сформулювати так, щоб вони були зрозумілі отримувачам послуг. 

 
Аналіз та картування наявних послуг 
Це збір даних про надавачів послуг усіх форм власності: 

- місце розташування, 
- кількість і кваліфікація працівників,  
- цільова група отримувачів послуг і їхня кількість, 
- наскільки послуги користуються попитом у населення, 
- наскільки послуги забезпечують потреби населення,  
- доступність послуг для жителів сіл чи віддалених територій, 
- механізм отримання послуг. 

 
Аналіз механізму прийняття рішення щодо влаштування дітей  

- процедури виявлення дітей, які знаходяться в складних життєвих обставинах або 
залишились без батьківського піклування (хто і яким чином взаємодіє); 

- процедура повідомлення про таких дітей (хто, кому, яким чином); 
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- процедури реагування на складну життєву ситуацію / ситуацію загрози життю та здоров’ю 
дитини (хто відповідальний, хто задіяний, хто організовує та контролює процес, в які 
терміни, які дії є обов’язковими, як враховується думка дитини тощо); 

- інформування зацікавлених сторін про вжиті заходи (хто, в який спосіб, в які терміни 
тощо); 

- орган, що ухвалює рішення про влаштування дитини; 
- хто виносить питання на розгляд для ухвалення рішення щодо дитини; 
- чи мають можливість особи, дотичні до ухвалення рішення, детально вивчити ситуацію 

та підготуватися до зваженого прийняття рішення щодо дитини; 
- хто вивчає ситуацію в сім’ї, збирає та формує підґрунтя для ухвалення рішення; 
- чи мають можливість особи, які ухвалюють рішення, ґрунтовно вивчити результати оцінки 

потреб та ресурсів сім’ї; 
- чи заслуховується думка дитини/сім’ї в процесі ухвалення рішень; 
- чи надається всебічна підтримка сім’ї; 
- який термін зазвичай виділяється сім’ї на виправлення ситуації; 
- чи призначається відповідальна структура для роботи з сім’єю в разі вилучення дитини; 
- у разі обговорення питання на колегіальному зібранні (комісії, виконкомі тощо), чи 

отримують його члени завчасно порядок денний, а згодом – протокол зібрання; 
- чи завжди рішення приймається відповідно до найкращих інтересів дитини. 

 
Аналіз інтернатних закладів в громаді 

- аналіз даних про кожну дитину у закладі;  
- аналіз руху дітей у закладі (кількість дітей, які влаштовуються та вибувають щороку із 

закладу, причини та підстави влаштування і вибуття, куди вибувають); 
- аналіз персоналу (вік, освіта, досвід роботи, термін роботи у закладі, посадові інструкції, 

готовність до навчання, готовність до роботи в нових умовах); 
- аналіз фінансових видатків (фінансування в розрізі статей (комунальні послуги, оплата 

праці, харчування, навчання дітей, розвиток дітей), позабюджетні надходження, 
благодійна допомога, планові і фактичні видатки, джерела фінансування, практика 
отримання і використання бюджетних та позабюджетних фінансових надходжень); 

- аналіз матеріально-технічної бази (будівлі, їх площа, стан, місце розташування, наявне 
матеріально-технічне обладнання та його стан, прибудинкова територія, земельна 
ділянка, доступна інфраструктура); 

- аналіз практичної роботи з дітьми та їх сім’ями (якою є ціль роботи з випадком, як 
працюють з дитиною, чи є план роботи, чи працюють із рідною сім’єю, як заохочують 
батьків відвідувати дітей чи забирати на вихідні, чи зафіксовані випадки реінтеграції, з 
чиєї ініціативи відбувались тощо). 
 

 

Вправа «Визначення цільових груп для збору інформації» 

 

 
20 хв. 
 

Мета: визначити цільові групи для збору інформації під час проведення 
оцінки потреб в послугах і формах догляду дітей.  
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.2» (слайд №10), 
напрацювання з попередньої вправи, 5 маркерів різного кольору, блокнот 
для фліпчарту. 
 

Хід проведення:  

Тренер пропонує продовжити роботу у тих же групах, використовуючи напрацювання із 
попередньої вправи, і дає завдання: визначити цільові групи, які можуть надати необхідну 
інформацію по відповідному компоненту.   

 
До уваги тренера 
 
Учасники мають якомога конкретніше окреслити надавачів інформації: 

- особи, залучені до прийняття рішення щодо дитини; 
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- особи, залучені до надання послуг сім’ям з дітьми; 
- особи / сім’ї /  групи, які на час проведення оцінки отримують соціальні послуги в рамках 

існуючої системи (діти і дорослі); 
- потенційні отримувачі послуг (діти і дорослі); 
- особи, які раніше отримували послуги (діти і дорослі). 

 
 

По завершенні роботи напрацювання представляються на загал для обговорення і 
внесення слушних доповнень. 

 

Вправа «Послуги з підтримки сім’ї та альтернативні форми догляду дітей» 

 

 
10 хв. 
 

Мета: актуалізувати знання учасників про послуги з підтримки сім’ї та 
альтернативні форми догляду дітей.  
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.2» (слайди №11-12), 
блокнот для фліпчарту, маркери.   
 

Хід проведення: 

 1 етап 

 
Тренер пропонує учасникам пригадати матеріал, який вони вивчали раніше у ході першого 
модуля, та назвати якомога більше соціальних послуг для сім’ї з дітьми та альтернативних 
форм догляду дітей.  
 
Тренер на фліпчарті чи робочій дошці заповнює таблицю: 
 

Послуги з підтримки сім’ї Альтернативні форми догляду дітей 

 
 
 

 

 

 
До уваги тренера 
 
Учасники можуть назвати такі послуги для  сімей з дітьми: 

- консультування (психологічне, юридичне, соціальне); 
- соціальний супровід; 
- групи взаємопідтримки; 
- терапевтичні групи; 
- тренінги з розвитку батьківських навичок; 
- тренінги з розвитку соціально-побутових компетенцій; 
- матеріальна допомога; 
- представництво інтересів; 
- денний догляд; 
- сприяння у працевлаштуванні; 
- служба раннього розвитку; 
- підтримане проживання. 

 
Альтернативні форми догляду дітей: 

- прийомна сім’я; 
- опіка/піклування; 
- дитячий будинок сімейного типу; 
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- малий груповий будинок; 
- послуга стаціонарного тимчасового проживання (відділення матері та дитини, відділення 

термінового влаштування дітей, центр захисту жінок, постраждалих від насильства); 
- патронат тощо. 

 
 

 

 
Слова тренера 
 
Щойно ми з вами пригадали, які є послуги для сімей з дітьми та альтернативні форми догляду 
дітей. Як бачите, їх досить багато. Навряд чи знайдеться хоча б одна громада, спроможна  
створити повний перелік вказаних послуг.  
 
Тому важливо не намагатися створити повний перелік послуг, а подбати саме про ті послуги, яких 
потребують отримувачі (наявні і потенційні) – мешканці конкретної громади. 

 
 

Вправа «Створення пакету соціальних послуг відповідно до конкретної потреби» 

 

 
20 хв. 
 

Мета: посилити переконання у необхідності створення послуг відповідно до 
потреб їх отримувачів. 
Ресурси: додаток 3.2.2 (пазли «послуги-потреби»).  
 

Хід проведення: 

 Тренер розкладає на підлозі кімнати (чи на столах) пазли з назвами послуг і стислим 
описом ситуації потенційних отримувачів послуг, пропонує кожному взяти по одному пазлу 
і спробувати знайти йому відповідник серед потреб та послуг.  

Обговорення:  

 

- Чим ви керувалися, поєднуючи пазли? 
- Наскільки складно чи легко було визначати послугу відповідно до потреби? 
- Що важливо враховувати, коли пропонуєш послугу згідно з потребою?    

 

 
До уваги тренера 
 
Учасники зустрінуться з тим, що однієї і тієї ж потреби можуть стосуватися декілька послуг. 
  
Наприклад: послуга «короткострокового стаціонарного перебування дітей» може надаватися на 
базі відділення термінового влаштування дітей, у сім’ї патронатного вихователя, у центрі 
соціально-психологічної реабілітації, у притулку: 

- дітям, відібраним без позбавлення батьківських прав; 
- дітям, яких необхідно тимчасово влаштувати на період стаціонарного лікування батьків; 
- дітям, які через конфлікт з дорослими втекли з дому і відмовляються туди повертатись; 
- дітям, постраждалим від домашнього насильства; 
- дітям, яких залишили в медичному закладі тощо. 

  
Послуга «безпечного тимчасового проживання матерів з дітьми» може надаватися у відділенні для 
батьків з дітьми ЦСПДС, у центрі матері та дитини, у соціальній квартирі для жінок з дітьми: 

- випускницям інтернатного закладу, які хочуть відмовитися від дитини; 
- жінкам з дітьми, постраждалим від домашнього насильства; 
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- жінкам з дітьми, які мешкають в умовах, не придатних для дитини (відсутнє опалення, 
аварійна електропроводка, вибиті вікна тощо). 

    
  

Інформаційне повідомлення «Основи планування» 

 

 
10 хв. 
 

Мета: ознайомити учасників з основами планування соціальних послуг в 
громаді. 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.2» (слайди №13-17).  

Хід проведення:  

Тренер, використовуючи ММ-презентацію, розкриває основні аспекти планування 
соціальних послуг у громаді. 

 

 
Інформаційне повідомлення 
 
Планування соціальних послуг розпочинається з визначення цільової групи та її потреб. Цю 
інформацію ми отримуємо з оцінки потреб громади в послугах і формах догляду дітей.  
Далі маємо сформувати ідеї щодо можливих послуг. Їх може бути декілька. 
 
Наступним етапом планування буде аналіз реалістичності ідей, можливостей та доцільності 
реалізації кожної з них. Як правило, для реалізації виокремлюється одна ідея, що відповідає 
критеріям:  

- фінансово-економічна вигідність;  
- наявність правового підґрунтя для реалізації;  
- мінімальні вкладення на етапі «запуску» послуги;  
- наявність спеціалістів для її реалізації.  

 
Планування є процесом, де ви намагаєтеся передбачити, якою буде послуга у майбутньому, і як 
цього досягнути.  

 
Воно має врахувати бачення членів громади та керівництва органів місцевого самоврядування, 
представників депутатського корпусу щодо шляхів розв’язання соціальних проблем.   
 
При плануванні варто звернути увагу на такі питання:  

- потреби якої цільової групи задовольнятиме послуга;  
- які існують альтернативи виходу з ситуації;  
- чи застосовувався подібний підхід раніше;  
- результати запровадження того чи іншого підходу;  
- оцінка потенційної успішності програми;  
- ресурси, необхідні для її реалізації;  
- виконавці (надавачі соціальної послуги); 
- ризики та перешкоди (наявні та ті, що можуть виникнути у процесі реалізації);  
- коло дійових осіб, союзників, опонентів тощо. 

 
Під час планування, як правило, беруться до уваги повноваження відповідальних осіб, 
визначаються заходи, терміни досягнення поставлених цілей й обсяг робіт, розглядаються правові 
аспекти, що регулюють соціальну сферу, джерела фінансування. Необхідно ретельно обрахувати 
і обґрунтувати доцільність функціонування чи створення тих або інших соціальних послуг.  
 
Соціальне планування на місцевому рівні класифікують за тими змінами, які вносять у життя 
громади розроблені програми. Відтак, у зарубіжній літературі із соціальної роботи в громаді часто 
виділяють:  
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- пасивне планування (соціальні програми спрямовано на збереження статус-кво, 
запобігання можливим чи запропонованим змінам); 

- реагувальне планування (соціальні програми мають дати відповідь на виявлені потреби 
членів громади);  

- проактивне, випереджаюче планування (соціальні програми спрямовано на запобігання 
виникненню труднощів у громаді);  

- діяльнісне планування (соціальні програми спрямовано на досягнення в майбутньому 
соціальної справедливості, суттєву зміну системи).  
 

Разом із тим, ці плани мають відображати певні принципи надання соціальних послуг на місцевому 
рівні.  

1. Відмова від біологічного і дотримання холістичного підходу (англ. whole - цілий, цілісний), тобто 
такого, що передбачає ставлення до користувачів соціальних послуг не як до патологічних 
суб'єктів, а передусім як до особистостей, наділених певними рисами, характеристиками. 
Відповідно до такого ставлення надання послуг має якнайповніше враховувати усі потреби 
особистості. 

2. Неперервність догляду. Цей принцип полягає у забезпеченні підтримки отримувачів послуг на 
всіх етапах їхнього життя, тобто означає організацію схем і програм відповідно до вікових 
потреб людини. Передбачає цілеспрямовану координацію соціальних програм і діяльності 
соціальних закладів, впровадження такої практики, коли соціальний працівник, який здійснює 
функції куратора (керівника випадку або відповідального за соціальний супровід), передає 
клієнта іншому кураторові - працівникові іншої соціальної служби, що продовжуватиме догляд 
за ним. Реалізація цього принципу також означає створення у громаді повноцінної мережі 
соціальних закладів, що забезпечувала б континуум догляду.  

3. Деінституціалізація (звуження сфери впливу соціальних інститутів). Однією з тенденцій другої 
половини XX ст. у соціальній роботі за кордоном було широкомасштабне вивільнення пацієнтів 
різного роду лікарень, ув'язнених, а також осіб, які перебували у стаціонарних установах. Цей 
процес супроводжувався створенням спеціальних мультидисциплінарних команд при місцевих 
медико-соціальних службах, налагодженням роботи мережі соціальних служб і центрів у 
громаді, орієнтацією на інтеграцію чи реінтеграцію людини в громаду, залученням благодійних 
і волонтерських організацій до надання послуг вразливим групам у громаді.  

4. Нормалізація («соціальна вапоризація») та інтеграція в суспільство. Ґрунтується на 
переконаннях, що перебування в установах закритого типу небажане для людей із будь-яким 
типом патології; майже всі особи, навіть зі стійкими порушеннями, можуть і повинні мати 
нормальне і повноцінне життя у спільноті, отримувати необхідну їм для цього індивідуальну 
підтримку. Тому послуги в громаді мають бути спрямованими на те, щоб їх отримувачі не 
опинялися в ізоляції, а почувалися членами громади, були інтегрованими в громаду та 
суспільство.  

5. Дестигматизація (зняття стигми). Провідна ідея цього принципу полягає в недопустимості 
таврування, суспільного відторгнення представників соціально вразливих груп. Ставлення до 
них має ґрунтуватися на визнанні їх як особистостей, прийнятті такими, якими вони є, на повазі 
до їхньої честі та гідності. 

6. Доступність послуг. Усі організації та послуги у громаді мають бути максимально наближеними 
до місця проживання клієнта, сприяти його пристосуванню до життя серед звичайних людей, 
тобто передбачати можливість відвідування закладів громадського користування, спілкування 
із соціальним оточенням. 

 

Вправа  «Планування комплексних соціальних послуг» 

 

 
45 хв. 
 

Мета: розвинути уміння аналізувати інформацію про наявні потреби та 
ресурси громади та відповідно до них створювати комплекс сімейно-
орієнтованих послуг. 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.2» (слайд №18), додаток 
3.2.3 (опис ситуацій в громадах), блокнот для фліпчарту, маркери. 
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Хід проведення:  

Тренер об’єднує учасників у три групи, роздає картки з узагальненою інформацією про 
конкретну громаду і дає  завдання: враховуючи викладені дані, розробити комплекс 
сімейно-орієнтованих послуг та форм альтернативного догляду дітей.  

Для структурування роботи групи можна запропонувати такий алгоритм: 

 

 

 
Слова тренера 
 
Планування послуг розпочинається з аналізу інформації, зібраної в рамках визначення потреб 
громади у послугах і формах догляду дітей. Зазвичай громада має декілька проблемних зон та 
потребує створення групи послуг. У попередніх вправах ми з вами працювали над тим, щоб 
віднайти найкращий варіант вирішення однієї проблеми. А зараз ми виконуватимемо більш 
комплексне завдання, адже маємо спланувати подолання декількох проблем з урахуванням 
наявних ресурсів, територіальних особливостей тощо. 

  
 

Групи по черзі представляють свої напрацювання, а тренер звертає увагу присутніх на те, 
які критерії були застосовані під час визначення послуг (записує їх на окремому аркуші 
паперу).  

 

 
До уваги тренера 
  
Орієнтовний перелік критеріїв визначення необхідної послуги: 

- вирішує проблемне питання громади; 
- запобігає влаштуванню дітей в інтернатні заклади; 
- забезпечує можливість виховання дітей в сім’ї або умовах, максимально наближених до 

сімейних; 
- враховує доступність послуги для сімей та дітей за місцем проживання; 
- забезпечує рентабельність (послуга є фінансово вигідною);   
- орієнтована на наявні у громаді матеріальні ресурси; 
- передбачає залучення наявних фахівців для забезпечення функціонування послуги в 

громаді; 

Відповідно до інформації про громаду визначити 
проблеми у сфері забезпечення прав дітей й підтримки 
сімей з дітьми

Визначити усі можливі варіанти вирішення цих 
проблем за допомогою нових або удосконалених  
послуг в громаді

Провести їх аналіз, зважити всі аргументи "за" і 
"проти"

Обрати один варіант, що найбільше відповідає 
потребам та ресурсам цієї громади



Тренінгова програма з деінституціалізації. 

Матеріали підготовлені БО «Надія і житло для дітей» 298 

- ґрунтується на успішному досвіді функціонування подібної послуги; 
- дозволяє залучити наявних зацікавлених осіб для її впровадження тощо. 

 
 

Обговорення:  

 

- Чи вся вихідна інформація, на вашу думку, була врахована? 
- З чим ви не згодні щодо нових послуг? Чому?  
- Що б могли запропонувати у доповнення чи у якості альтернативи? 
- Що б із запропонованого використали у своїх громадах? 
- Чому ви навчилися завдяки вправі? 

 
 
До уваги тренера 
 
Під час представлення результатів роботи над завданням важливо акцентувати увагу: 

- Чи орієнтовані послуги на збереження для дитини сімейного оточення? 
- Чи задовольняють новостворені послуги всі потреби громади? Чи немає серед них послуг 

«про запас» (створених про всяк випадок, якщо пізніше ця потреба виникне)? 
- Чи є ці послуги доступними за місцем проживання? 
- Наскільки задіяні наявні ресурси громади? 

 
 

Узагальнення з теми 

 

 
5 хв. 
 

Мета: підсумувати знання учасників про визначення потреб громади у 
соціальних послугах, формах альтернативного догляду дітей та 
формування переліку необхідних послуг. 

Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.2» (слайд №19). 

 

Хід проведення:  

Тренер пропонує усім по черзі назвати одним-двома слова те, що, на їхню думку, є 
надзвичайно важливим при плануванні послуг. При цьому рукою показати рівень 
задоволення від сьогоднішнього тренінгового дня (якщо рука максимально тягнеться вгору 
– це означає «дуже задоволений», якщо вона максимально опускається вниз – «дуже 
незадоволений», рука на рівні грудей – «задоволений»).  
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ДОДАТКИ ДО ЗАНЯТТЯ 3.2 

Додаток 3.2.1 

 

Вправа «Одягни ляльку» 
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Додаток 3.2.2 

 

Пазли до вправи «Створення пакету соціальних послуг відповідно до конкретної 

потреби» (розрізати на свій розсуд) 

 

 

 

 

 

 

 
підтримане 
проживання  
 
 
 

 
випускниця 
інтернату, яка 
виховувалась 
в закладах 
від 
народження 
(перші тижні 
після виходу 
з інтернату)  
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стаціонарний 
короткостроков
ий догляд 
(відділення 
термінового 
влаштування) 

 
 
 
 
 

9 дітей  
з 
багатодітної 
сім’ї (щойно 
відібрані у 
батьків 
через 
загрозу їх 
життю та 
здоров’ю)   
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стаціонарний  
догляд з 
умовами, 
наближеними 
до сімейних 
(малий 
груповий 
будиночок) 
 
 
 

 
 
дитина-
сирота, яку 
повернули з 
прийомної 
сім’ї через 
конфлікти та 
труднощі в 
поведінці 
(вона  
категорично 
відмовляється 
влаштовувати
ся в нову 
сім’ю)  
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надання 
притулку 
(відділення 
матері та дитини 
або кризовий 
центр) 
 
 

 
 
 
 
жінка, яка 
разом з 
дітьми пішла з 
дому, бо її б’є 
чоловік 
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кризове та 
екстрене 
втручання 
 
 

 
 
 
 
 
дворічна 
дитина, яку 
мама-одиначка 
зачинила в 
будинку та не 
повернулася, 
хоча вже 
минуло 2 доби 
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соціальний 
супровід 
 
 
 

 
 
 
 
молода 
породілля, якій 
немає куди 
повернутися з 
немовлям 
(ВПО, до 
народження 
дитини 
квартиру 
винаймала) 
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консультування 
 
 
 
 

 
 
сім’я, яка має 
бажання взяти 
дитину-сироту 
або дитину, 
позбавлену 
батьківського 
піклування, на 
виховання, 
але не знає, як 
це зробити 
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служба 
раннього 
втручання 
 
 

 
 
 
 
малозабезпечена 
сім’я,  яка виховує 
трирічну дитину з 
проблемами 
розвитку та 
здоров’я  
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послуги з 
денного 
догляду 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
дуже бідна 
неповна сім’я, де 
одинока мама не 
може 
влаштуватися на 
роботу, бо 
доглядає вдома 
10-річну дитину з 
інвалідністю  
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патронат
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
новонароджена 
дитина, яку 
мама залишила 
в пологовому 
будинку  
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Додаток 3.2.3 

 

 

 

Описи ситуації в об’єднаній територіальній громаді  
до вправи «Планування комплексних соціальних послуг» 

 

Варіант 1 

 

Приблизна кількість населення – 43 000 осіб, із них 7 000 - дитячого населення. 

В ОТГ увійшли більшість населених пунктів, що раніше входили до одного району. 
Наразі на території ОТГ функціонують лікувальні заклади, серед яких є стаціонарні 
відділення терапії, хірургії, гінекології, кардіології, реанімації, дитяче відділення, 
пологове відділення. Крім того, є 9 фельдшерсько-акушерських пунктів. 

Діють 15 шкіл, 4 позашкільні установи: еколого-виробниче об'єднання дітей та учнівської 
молоді, Будинок дитячої творчості, центр технічної творчості та дозвілля школярів і 
молоді, дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки. 

Також є центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, в якому працює 3 фахівця із 
соціальної роботи.  

Щороку в ОТГ (раніше в районі) з причин загрози життю і здоров’ю із сімей вилучається в 
середньому до 15-20 дітей, діти до 3-х років поміщаються до лікарні, інші – до соціально-
реабілітаційного центру (знаходиться на території сусідньої громади). Про влаштування 
кожної дитини необхідно  домовлятися. 

Щороку в ОТГ повертається від 2 до 5 випускників інтернатних закладів, які не мають житла 
або змушені жити зі своїми сім’ями, звідки їх забрали до інтернату багато років тому. 

В ОТГ постійно залишаються діти, яких впродовж тривалого часу не вдається влаштувати 
в сім’ю. 

Щороку в лікарні не за медичними показниками проживає приблизно 5 сімей. Причини 
розміщення: складні матеріальні умови, насильство в сім’ї, невміння доглядати за дітьми, 
відсутність житла.  

5 дітей перебувають в обласному будинку дитини та 37 дітей - у спеціальних інтернатах 
обласного підпорядкування за заявами матерів. 

На території ОТГ проживає більше 250 сімей, які перебувають на обліку через складні 
життєві обставини. 

35 дітей віком до 7 років із встановленою інвалідністю не відвідують дошкільні навчальні 
заклади.  
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Варіант 2 

 

Приблизна кількість населення — 12 000 мешканців, із них 1500 дітей. В ОТГ 
об’єднались сусідні селище та села. 

На території ОТГ працюють 3 школи, 2 дитячі садки, 1 лікарня та 2 фельдшерсько-
акушерські пункти.  

Створено центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, де працює 2 фахівця із 
соціальної роботи. 

В ОТГ 130 сімей визнано такими, що потрапили в складні життєві обставини.  

В обласних інтернатах перебуває 12 дітей, найближчим часом 5 повернуться у громаду. 
Лише у 2 дітей є власне житло, але воно потребує капітального ремонту.  

В ОТГ мешкають 7 сімей, куди на виклики через домашнє насильство часто прибувають 
представники поліції.  

Щороку приблизно із 5 – 8 сімей вилучаються діти через загрозу їх життю та здоров’ю, 
вони влаштовуються до обласного центру соціально-психологічної реабілітації 
(знаходиться за 100 км від ОТГ). 

На території громади проживає 15 сімей з дітьми з інвалідністю. Відповідні послуги 
відсутні. В 3 із них одинокі матері виховують дітей з інвалідністю першої групи, які ніде 
не навчаються й потребують постійного догляду.      
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Варіант 3 

 

Місто ННН є містом обласного підпорядкування, його територія складає 111 км2.  У місті 
працює 31 велике підприємство. Але зареєстровано 267 безробітних осіб.  

Населення міста 54 800 осіб. Дитячого населення біля 8 000 осіб. В 9 школах навчається 
5038 дітей, 2 328 дітей - в 10 дошкільних навчальних закладах. В середньому в рік 
народжується біля 400 дітей. Також функціонує 5 музичних, художніх та дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл; 4 медичні заклади.   

За роботу з дітьми та сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітьми-
сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, відповідає Служба у 
справах дітей, сімей та молодіжної політики (ССДСМП). ЦСССДМ ліквідовано декілька 
років тому. Його функції передано відділу з профілактики та соціальної роботи 
(знаходиться в складі ССДСМП). Також до складу служби входить ще 2 відділи: відділ 
опіки (робота з дітьми зі статусом ДС/ДПБП, підтримка сімейних форм виховання), 
відділ у справах сім’ї та молоді (оздоровлення та робота з багатодітними сім’ями). В 
ССДСМП працює 10 осіб. 

З 2014 року діти в інтернатні заклади не влаштовуються. На території міста відсутні 
інтернатні заклади будь-якого підпорядкування. Зараз в закладах обласного 
підпорядкування перебуває 5 дітей зі статусом: 2-є дітей 17-ти років та одна дитина 16-
ти років;  одна дитина з психічними та фізичними порушеннями перебуває у 
спеціалізованому будинку дитини;  а  в будинку дитини знаходиться ще одна дитина. 

Загалом приблизно 50 сімей періодично включаються в роботу як такі, що перебувають у 
складних життєвих обставинах.  

Приблизно 20 дітей щороку відбираються у батьків через загрозу життю та здоров’ю та 
влаштовуються на тимчасове перебування або до обласного притулку, або до міської 
лікарні (не за медичними показниками), інколи дітей направляють на оздоровлення, щоб 
забезпечити тимчасовий догляд. Зазвичай більшість дітей повертаються у рідні сім’ї, а 
інших останні 3 роки влаштовують у сімейні форми виховання. 

В місті проживають 10 дітей з інвалідністю шкільного віку, які виховуються в сім’ях, але не 
відвідують навчальні заклади за станом здоров’я; та 17 дітей дошкільного віку з 
інвалідністю, які не відвідують дитячі садки за станом здоров’я.  

 

 

 

 

 

 

 



Тренінгова програма з деінституціалізації. 

Матеріали підготовлені БО «Надія і житло для дітей» 318 

 

Заняття 3.3. Визначення необхідних ресурсів для впровадження та 
функціонування послуг 

Завдання: 

- поглибити розуміння, як  визначаються матеріальні та людські ресурси у процесі 
створення соціальних послуг та форм альтернативного догляду дітей; 

- потренувати уміння здійснювати розрахунок пропускної спроможності послуги;  
- потренувати уміння визначати штатний розпис для нової послуги;  
- ознайомити з формуванням бюджету нової послуги. 

 Загальна тривалість: 1 год. 50 хв. 

План заняття: 

№ з/п Структура Тривалість 

1. Рефлексія попереднього дня 20 хв. 

2. Презентація теми заняття 5 хв. 

3. Мозковий штурм «Старт нової послуги» 

 

10 хв. 

4. Вправа «Навантаження» 15 хв. 

5. Інформаційне повідомлення «Розрахунок пропускної 

спроможності послуг» 

10 хв. 

6. Вправа «Формування штатного розпису» 35 хв. 

7. Вправа «Бюджет нової послуги» 

 

10 хв. 

8.  Узагальнення з теми 5 хв. 
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Хід проведення заняття 

Рефлексія попереднього дня  

 
20 хв. 
 

Мета: налаштувати учасників на роботу й актуалізувати пройдений матеріал 
щодо управління процесом ДІ та підготовки до реформування системи 
інституційного догляду дітей на регіональному рівні та на рівні громади.  
Ресурси: блокнот для фліпчарту, маркери.  
 

Хід проведення:  

Тренер вітає учасників та повідомляє, що сьогодні вони продовжать працювати над 
створенням послуг в громаді, а тому дуже важливо пригадати, що вони вже знають. Для 
цього він об’єднує їх у дві групи та пропонує обговорити й назвати основні події, вправи, 
дискусійні питання, що виникали вчора протягом тренінгового дня (одна група працює над 
відображенням першої половини дня, інша – другої половини дня).   

Під час представлення усі можуть доповнювати своїх колег, щоб якомога точніше 
відтворити ключові моменти попереднього дня.  

 

Презентація теми заняття 

 
5 хв. 
 

Мета: презентувати тему заняття «Визначення необхідних ресурсів для 
впровадження та функціонування послуг», мотивувати учасників до її 
вивчення. 
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.3» (слайд №3). 
 

Хід проведення:  

Тренер, використовуючи ММ-презентацію, представляє тему й завдання тренінгового 
заняття. 

 
Слова тренера 
 
Ми вже опрацювали матеріал про визначення потреб громади в послугах і формах догляду дітей, 
навчилися підбирати їх відповідно до цих потреб. Сьогодні говоритимемо про визначення ресурсів, 
необхідних для їх створення. Особливу увагу звернемо на людські ресурси - тобто працівників-
надавачів послуг. А також попрацюємо над плануванням матеріальних ресурсів: вимог до 
приміщень та обладнання послуг. Зрозуміємо, як вони взаємопов’язані з пропускною 
спроможністю послуги.   
 
Від ретельності наших розрахунків залежить ефективність використання коштів місцевого 
бюджету, затребуваність послуги і перспективи її використання на повну потужність.  
 
На кінець цього заняття ми зможемо: 

- визначати зміст послуги, здійснювати розрахунок її пропускної спроможності, враховувати 
характеристики приміщень та передбачати необхідне обладнання;  

- формувати штатний розпис для нової послуги;  
- використовувати дієві підходи до формування бюджету нової послуги на період її 

«запуску» та утримання;  

- ознайомитися з переліком основних регулятивних документів для успішного «запуску» 
послуги.  
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Мозковий штурм  «Старт нової послуги» 

 
10 хв. 
 

Мета: ознайомити учасників з основними складовими розробки дизайну 
нової послуги. 
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.3» (слайди №4-5), блокнот 
для фліпчарту, маркери. 
 

Хід проведення:  

Тренер акцентує увагу на важливості ретельної підготовки до впровадження нової послуги. 

 
Слова тренера 
 
Вчора ми приділили увагу формуванню комплексу соціальних послуг та форм альтернативного 
догляду дітей. Проте не менш важливо вміти планувати конкретну послугу, адже від рівня 
готовності до впровадження залежить її якість - від того, наскільки ретельно ми визначимо і 
підготуємо персонал, устаткуємо приміщення, прорахуємо бюджет для запуску та утримання 
послуги, залежить, чи зможемо ми відповісти на потреби й сподівання громади.  

  
 

Тренер пропонує учасникам уявити, що взавтра вони мають «запустити» нову послугу, і 
мозковим штурмом визначити, що має бути підготовлене на момент «старту» нової послуги.   

 
До уваги тренера 
 
Орієнтовний перелік: 

- визначені потреби й очікування цільової групи; 
- облаштоване приміщення; 
- залучені кваліфіковані вмотивовані працівники; 
- встановлені формальні процедури надання й управління послугою; 
- поінформована про нову послугу й зацікавлена громада; 
- перевірені на практиці методи та форми роботи з клієнтами; 
- достатнє фінансування; 
- реальна підтримка з боку керівних структур. 

 
 

Тренер, узагальнюючи напрацювання групи, ще раз наголошує на важливості підготовки 
послуг до успішного «старту» та з використанням ММ-презентації інформує про ключові 
складові розробки дизайну нової послуги. 

 
До уваги тренера 
 
У ході розробки дизайну нової послуги необхідно: 

- визначити зміст послуги; 
- об’єм та її пропускну спроможність; 
- окреслити характеристики приміщень / локацій надання послуги (розробка технічного 

проекту, візуалізація тощо); 
- встановити вимоги до устаткування послуги; 
- сформувати штатний розпис, встановити кваліфікаційні вимоги, розробити посадові 

інструкції; 
- провести фінансові розрахунки утримання послуги; 
- розробити документи, що регулюють її надання (статут, положення, порядок надання 

послуги / направлення отримувача послуги, методичні рекомендації). 
 
Фіналізує підготовку затверджений план впровадження послуги. 
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Вправа  «Навантаження» 

 
15 хв. 
 

Мета: потренувати уміння розраховувати пропускну спроможність послуги. 
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.3» (слайди №6-7),  
секундомір, 2 стільці.  
 

Хід проведення:  

Тренер запрошує одного добровольця виконати роль консультанта, а іншим 5-ти учасникам 
пропонує роль клієнтів, решта спостерігатимуть за головними дійовими особами.  

Він дає завдання консультанту отримати якомога більше інформації про сім’ю особи, яка 
прийшла до нього на прийом (дає декілька хвилин на підготовку запитань). А «клієнтам» 
пояснює правила рольової поведінки за дверима кімнати (вони можуть розповідати про 
власну сім’ю або про вигадану - як їм зручніше). Основне їх завдання - слідкувати за 
знаками, які подаватиме тренер. Як тільки він махне рукою (прапорцем), клієнт, що стоїть 
наступним у черзі, має наполягати на прискоренні свого прийому, бо він квапиться / йому 
було призначено саме на цей час / або він не розуміє, чому має очікувати в черзі тощо.  

 
До уваги тренера 
 
Під час вправи тренер слідкує за часом за допомогою секундоміра і кожні 30-45 секунд подає знаки 
наступному учаснику (клієнту) приступити до виконання своєї ролі. 
 
Вправу завершує тренер через 1 хвилину після того, як останній клієнт приєднався до гри.  

 
   

Далі він просить учасників «вийти» з ролей і поділитися своїми враженнями та думками.  

Обговорення:  

Запитання, адресовані «консультанту»: 

 

- Що для вас було найскладнішим у даній ситуації? 
- Що б вам могло допомогти? 

   
 

Запитання «клієнтам»: 

 

- Що вас дратувало? 
- Що б ви змінили для більшого комфорту? 

   
 

Запитання, адресоване усій групі: 

 

- Уявіть, що під час планування послуг ви не визначили навантаження фахівця 
і пропускну спроможність послуги. З якими ризиками ви можете зустрітися в 
такому випадку? 
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До уваги тренера 
 
Орієнтовний перелік ризиків: 

- люди, які потребуватимуть послуг, не зможуть їх отримати через постійну зайнятість 
фахівців; 

- або навпаки - фахівці будуть не завантажені роботою, оскільки потреба в послузі 
виявиться замало порівняно з кількістю фахівців; 

- недостатньо місця для надання послуги (одночасне індивідуальне консультування 
передбачає певну кількість окремих кімнат); 

- для отримання послуги направлятимуть людей, які її не потребують; 
- послуга надаватиметься не в повному обсязі та не якісно через мінімальний час на одну 

особу; 
- послугу підлаштовуватимуть під реалії (групова робота замість індивідуальної, прийом 

отримувачів послуг лише у «офісних» приміщеннях без візитів додому, перенаправлення 
потенційних отримувачів послуг в інші установи (наприклад, госпіталізація дітей за 
соціальними показниками через перенаповнення відділення термінового влаштування 
Центру соціальної підтримки дітей і сімей). 

 
 

 
До уваги тренера 
 
Тренер має наголосити, що від розрахунку пропускної спроможності послуги залежать також 
вимоги до приміщень. Наприклад, необхідно облаштувати 3 кімнати для стаціонарного 
перебування 2 осіб (на 2 ліжка) / чи більше кімнат; 2 кімнати для проведення консультацій / чи 4; 
таким же чином має передбачатися необхідна і достатня кількість столів, стільців, іграшок, посуду  
тощо.  
Штатний розпис також формується з урахуванням кількості отримувачів послуг. 
 

 

Інформаційне повідомлення «Розрахунок пропускної спроможності послуги» 

 
10 хв. 
 

Мета: ознайомити учасників з основними аспектами визначення пропускної 
спроможності послуги. 
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.3» (слайди № 8-12). 
  

Хід проведення:  

 
Інформаційне повідомлення 
 
Пропускна спроможність послуг – це розрахований, максимально можливий добовий обсяг 
отримувачів послуг при повному використанні площ, обладнання та надавачів послуг 
(працівників).  
 
Для розрахунку пропускної спроможності послуги варто проаналізувати дані щонайменше за 
останні три роки про: становище дітей і сімей в громаді,  потреби дітей і сімей у послугах, кількість 
і характеристики вихованців інтернатного закладу. Такий аналіз дозволить визначити певну 
тенденцію або середньорічну кількість потенційних отримувачів послуги в рік.  
 
Після цього потрібно визначити кількість потенційних отримувачів послуги на добу. Для цього 
береться до уваги середня тривалість роботи з однією особою. Розрахунки стаціонарних та денних 
послуг різняться.  
 
Розрахунок стаціонарної послуги проводиться за такими критеріями: 

- звичайна тривалість роботи з особою/сім’єю в межах послуги; 
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- робота короткочасна чи довгострокова (будь-яка короткочасна стаціонарна послуга 
передбачає перебування дитини поза сім’єю не довше трьох місяців); 

- час, необхідний для забезпечення постійного влаштування дитини.   
 

Із загальної річної кількості отримувачів послуг виділяється кількість осіб, яким одночасно буде 
надаватися послуга (потужність послуги на добу). 
 
Наприклад: із сімей через наявну загрозу життю і здоров’ю щороку вилучається приблизно 15 дітей 
(вони направляються до різних закладів - лікарень, санаторіїв, центрів соціально-психологічної 
реабілітації в сусідньому районі тощо). Ці діти мають отримувати короткочасну послугу 
тимчасового перебування, оскільки не мають статусу, і після детального з’ясування їх ситуації 
мають отримати постійне місце проживання (повернутися до рідних батьків, влаштуватися в 
сімейні форми виховання тощо). Беремо рекомендований термін перебування 3 місяці. Тобто 15 
дітей в різний час перебуватимуть у певному місці надання послуги по три місяці. 15:3=5 дітей -  
тобто 5 дітей мають бути влаштовані одночасно.  
 
Проте є частина дітей, чия ситуація зумовлює необхідність довшого перебування поза сім’єю 
(тривала процедура позбавлення батьків батьківських прав (від 2 до 6 місяців), пошук замісної сім’ї 
для дитини, підготовка до переміщення тощо). Отже, приблизно для 50% дітей з тих, які  будуть 
одночасно отримувати послугу короткочасного стаціонарного догляду, необхідно закласти довший 
термін перебування (6 – 9 місяців).  
 
Остаточну кількість дітей ми можемо встановити таким чином: 
Цифру 5 (5 дітей, визначених для одночасного стаціонарного догляду протягом 3 місяців), 
необхідно поділити на 2. Ми отримаємо цифру 2,5 і приплюсуємо її до 5 (вже визначена кількість 
дітей). Матимемо 7,5. Але оскільки йдеться про дітей, то округлюємо цифру до цілого числа  - і 
таким чином вираховуємо, що саме 8 дітей отримуватимуть послугу стаціонарного короткочасного 
догляду.  
 
Далі тренер пропонує групі визначити пропускну спроможність стаціонарної короткочасної 
послуги для різної кількості дітей, щоб потренувати вміння проводити відповідний розрахунок 
(наприклад: 25 дітей вилучаються щороку, 30 дітей, 18 дітей тощо). 
 
Розрахунок денної послуги має враховувати: 

- кількість потенційних отримувачів послуги відповідно до оцінки потреб громади; 
- можливий термін надання послуги; 
- практичний досвід роботи (реальний термін надання отримувачу схожої послуги); 
- пропускну спроможність приміщення для групових заходів; 
- пропускну спроможність приміщення та фахівців для індивідуальних консультацій; 
- навантаження фахівців (під одночасним соціальним супроводом може перебувати до 10 

сімей відповідно до Державного стандарту соціального супроводу сімей, які перебувають 
у складних життєвих обставинах; психолог відпрацьовує 20 годин практичної роботи з 
отримувачем послуг на тиждень тощо).  

 
В цьому розрахунку до уваги так само беремо кількість потенційних отримувачів послуги на рік.  
Наприклад, вирахуємо кількість дітей з інвалідністю, що потребуватимуть денного догляду.  
Тут важливо розуміти, що термін отримання послуги може коливатися від 1 року до певного віку. 
Рекомендована кількість дітей у групі становить вісім осіб. То якщо ми маємо 8 дітей, це означає, 
що одну групу вже сформовано, 15 дітей – йдеться про 2 групи. 
 
Якщо протягом року соціального супроводу потребують 57 сімей, а ми знаємо, що під супроводом 
одного фахівця може перебувати 10 сімей (здебільшого протягом 6 місяців, інколи довше), то це 
означає, що число 57 необхідно поділити на 10 (кількість сімей) та поділити на 2 (тобто півроку 
роботи - відповідно до стандарту) - 57:10:2. Отримуємо 2,85, округлюємо – виходить, що необхідно 
залучити трьох фахівців.  
 
Тренер відпрацьовує з групою розрахунок на різну кількість отримувачів послуг.  
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Вправа  «Формування штатного розпису» 

 
35 хв. 
 

Мета: потренувати уміння визначати необхідну кількість працівників для 
забезпечення ефективного функціонування послуги. 
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.3» (слайди №13-14), 
блокнот для фліпчарту, маркери, додаток 3.3.1 (опис послуг - витяги з 
регулюючих документів), примірні штатні нормативи чисельності працівників 
центрів соціальної підтримки дітей та сімей. 

 

Хід проведення:  

1 етап 

Тренер об’єднує учасників у чотири групи, роздає описи послуг (1 - відділення термінового 
влаштування, 2 - відділення матері та дитини, 3 - малий груповий будиночок, 4 - служба 
підтримки сім’ї) й дає завдання: сформувати штатний розпис для надання послуг.  

У ході виконання завдання учасники можуть користуватися примірними штатними 
нормативами чисельності працівників центрів соціальної підтримки дітей та сімей.  

2 етап 

Під час представлення результатів роботи тренер розміщує напрацювання груп поряд (на 
робочій дошці чи стіні), щоб їх можна було бачити разом.  

Обговорення: 

 

 

- За яким принципом ви формували штатний розпис?  
- Що вам вдалося? 
- Чи врахували необхідність адміністративного й обслуговуючого персоналу? 

Обґрунтуйте, будь ласка. 
- З якими труднощами зустрілись, виконуючи завдання?  

 
 
До уваги тренера 
 
Тренеру важливо звернути увагу учасників на те, що різні послуги вимагають формування 
відповідних штатних розписів. Коли описуємо дизайн послуги, визначаємо, як вона має 
функціонувати, які завдання вирішувати. Ми маємо передбачити достатню кількість профільних 
фахівців, щоб забезпечити якісну й ефективну роботу.  
 
Одна з проблем інтернатних закладів полягає в тому, що в їх штатному розписі навіть не 
передбачені фахівці для роботи з сім’ями - лише з дітьми-вихованцями. Тому важливо сформувати 
такий штатний розпис, щоб мати достатню кількість фахівців, здатних працювати над 
відновленням функцій сім’ї, подоланням складних життєвих обставин або на підтримку сімейних 
форм виховання. Тобто для надання кожної сімейно орієнтованої послуги у штатному розписі має 
бути фахівець із соціальної роботи. 
 
Також при формуванні штатного розпису варто врахувати, що відповідно до наказу Міністерства 
соціальної політики України від 12.02.2007 р. № 44 «Про встановлення тривалості роботи та 
педагогічного навантаження для окремих категорій працівників закладів та установ соціального 
захисту населення» логопед та вчителі усіх спеціальностей мають навантаження, що становить 
18 год./тиждень практичної роботи з отримувачами послуг, практичний психолог – 20 год./тиждень, 
вихователь – 25 год./тиждень. Це означає, що психолог працюватиме з ними не 8 годин на день, 
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а 4 години. Решту робочого часу він витрачатиме на підготовку до занять та ведення документації. 
Так, за день психолог зможе прийняти до 6 осіб. Тому, якщо за результатами оцінки потреб 
громади в послугах і формах догляду дітей ми побачимо велику потребу в таких спеціалістах, як 
психологи, логопеди тощо, то доцільно передбачити їх більшу кількість. 
 
Особливу увагу необхідно звернути на посади вихователів у стаціонарних відділеннях. Тижневе 
навантаження вихователя становить 30 год. на тиждень. Відповідно, коли йдеться про цілодобове 
чергування вихователів, то маємо у штатний розпис ввести їх достатню кількість. Якщо вихователь  
має працювати 30 годин на тиждень (у тижні 168 год.), то для забезпечення цілодобового догляду 
дітей має бути щонайменше 5,5 ставок. 

   
 

3 етап 

Тренер об’єднує напрацювання груп і пропонує утворити з різних послуг центр соціальної 

підтримки дітей та сімей.  

Обговорення: 

 

- Як ви думаєте, яким чином ми можемо оптимізувати штатний 
розпис центру соціальної підтримки дітей та сімей?  
 

 

 

До уваги тренера 

Якщо різні послуги утворюють комплекс соціальних послуг, які можна об’єднати у єдиний центр 
соціальної підтримки дітей та сімей, то в такому разі краще оптимізувати штатний розпис: зменшити 
кількість адміністративного та обслуговуючого персоналу, а також зменшити штат працівників з 
цілодобовим чергуванням, адже на ніч може залишатися не більше 2 працівників.  

 

 

 Мозковий штурм  «Бюджет нової послуги» 

 
10 хв. 
 

Мета: ознайомити учасників з основними складовими бюджету нової 
послуги. 
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.3» (слайд №15), блокнот 
для фліпчарту, маркери. 

 

Хід проведення: 

 Тренер пропонує учасникам мозковим штурмом назвати можливі статті фінансування для 
«запуску» нової послуги. Далі одним кольором виділяє статті фінансування на період 
підготовки послуги до «запуску», а іншим - ті статті, які забезпечують функціонування 
послуги. 

 

 
Слова тренера  
 
Одним із важливих етапів планування нової послуги є розрахунок її бюджету.  
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Загалом ми можемо розбити бюджет на дві частини: 
- перша частина стосується підготовки послуги до запуску;  
- друга частина – її функціонування.  

 
Під час підготовки послуги до «запуску» ми маємо врахувати кошти на забезпечення приміщення 
(будівництво, купівля, реконструкція, ремонт тощо) та його облаштування (меблі, текстиль, 
техніка, автомобіль, спеціальне обладнання, канцелярське приладдя, кухонне приладдя, інший 
необхідний інвентар). Для того, щоб провести ці розрахунки, необхідно чітко виписати зміст 
послуги, її потужність (кількість отримувачів послуг в день), штатний розпис. Ці дані дадуть 
можливість врахувати потреби спеціалістів та дітей. Так, необхідно створити перелік меблів, 
техніки та матеріалів, необхідних для нормального функціонування послуги, прорахувати її 
вартість. 
 
Для фінансування діючої послуги ми маємо передбачити заробітну плату фахівців, комунальні 
послуги, харчування отримувачів послуг (відповідно до її змісту), фінансування витратних 
матеріалів (медикаменти, канцелярське приладдя, ремонт техніки, автомобіля та меблів, 
оновлення текстилю, одяг, іграшки, розвиткові матеріали для роботи психолога, логопеда та інших 
фахівців, пальне тощо). Важливо зауважити, що бюджет для «запуску» послуги ми робимо один 
раз, а бюджет для фінансування послуги щорічно. При цьому обсяг на наступний рік зросте 
(порівняно з першим роком функціонування), оскільки з’являться нові потреби, наприклад, на 
ремонт, додаткове обладнання. 
 
У ході розробки бюджету послуг важливо пам’ятати, що вони фінансуються з місцевого бюджету. 
Відповідно, він має бути сформований не пізніше серпня-вересня - тобто за 4-3 місяці до початку 
фінансового року. Навіщо завчасно готувати бюджет? Бюджет на наступний рік, як правило, 
формується на кінець третього кварталу, а погоджується на засіданнях бюджетних комісій місцевої 
ради – протягом четвертого кварталу. Якщо вчасно не забезпечити фінансування послуги, то  
запровадити її в новому році не вдасться.  
 
Формування бюджету є частиною дизайну послуг, до розробки якого також мають бути долучені 
члени робочої групи. Тому важливо на етапі її формування передбачити фахівців, здатних надати 
експертні коментарі та допомогти професійно виписати бюджет.   

  
 

Узагальнення з теми 

 
5 хв. 
 

Мета: підвести підсумки заняття.  
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.3» (слайди №16-20), 
перелік нормативно- правових документів. 
 

Хід проведення:  

Тренер просить учасників поділитися своїми враженнями від заняття і відмітити ті питання, 
які потребують додаткового самостійного вивчення. Далі роздає перелік нормативно-
правових документів, які має опрацювати робоча група, щоб визначити людські та 
матеріальні ресурси для створення соціальних послуг. 

 
До уваги тренера 
 
Орієнтовний перелік нормативно-правових документів:  

 
Наказ Міністерства соціальної політики України від 12.02.2007 № 44 «Про встановлення 
тривалості роботи та педагогічного навантаження для окремих категорій працівників закладів та 
установ соціального захисту населення». 

 
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 №741 «Про затвердження типових положень 
про заклади соціальної підтримки сімей, дітей та молоді» (Центр соціально-психологічної 
допомоги, Соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
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Соціальний центр матері та дитини, Центр соціально-психологічної реабілітації, Центр для ВІЛ-
інфікованих дітей та молоді). 
 
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 834 «Про затвердження примірного 
Положення про Центр соціальної підтримки дітей та сімей». 
 
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 87 «Про затвердження Типового 
положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей». 
 
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування 
у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку». 
 
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №780 «Про затвердження наборів продуктів 
харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і 
демографічних груп населення». 
 
Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 06.10.2005 №2280 «Про 
затвердження Типових штатних нормативів працівників центру соціально-психологічної 
реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціального гуртожитку, соціального 
центру матері та дитини». 
 
Наказ Міністерства соціальної політики України від 07.08.2017 № 1268 «Про затвердження 
Примірних штатних нормативів чисельності працівників центрів соціальної підтримки дітей та 
сімей». 
 
Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.08.2016  № 855 «Деякі питання комплексної 
реабілітації осіб з інвалідністю». 
 
Наказ Міністерства соціальної політики України від 03.10.2017 № 1576 «Про затвердження 
Примірних штатних нормативів чисельності працівників Центру комплексної реабілітації для осіб 
з інвалідністю». 
 
Наказ Міністерства соціальної політики України від 23.08.2013 № 527 «Про затвердження 
Нормативу фінансування отримувача послуги денного догляду, що надається відповідно до 
Державного стандарту денного догляду». 
 
Наказ Міністерства соціальної політики України від 03.09.2012 № 537 «Про затвердження 
соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не 
можуть самостійно їх подолати».  
 
Наказ Міністерства соціальної політики України від 26.09.2016 № 1067 «Про затвердження 
Державного стандарту соціальної послуги соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів 
(установ)».  
 
Наказ Міністерства соціальної політики України від 31.03.2016 № 318 «Про затвердження 
Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих 
обставинах».  
 
Наказ Міністерства соціальної політики України від 07.06.2017 № 956 «Про затвердження 
Державного стандарту соціальної послуги підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб з 
інвалідністю».  
 
Наказ Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013 № 760 «Про затвердження 
Державного стандарту догляду вдома».  
 
Наказ Міністерства соціальної політики України від 30.07.2013 № 452 «Про затвердження 
Державного стандарту денного догляду».  
 
Наказ Міністерства соціальної політики України від 13.08.2013 № 495 «Про затвердження 
Державного стандарту надання притулку бездомним особам».  
 
Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.09.2013 № 596 «Про затвердження 
Державного стандарту соціальної інтеграції та реінтеграції бездомних осіб».  
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Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 № 514 «Про затвердження 
Державного стандарту соціальної адаптації».   
 
Наказ Міністерства соціальної політики України від 02.07.2015 № 678 «Про затвердження 
Державного стандарту соціальної послуги консультування».  
 
Наказ Міністерства соціальної політики України від 30.12.2015 № 1261 «Про затвердження 
Державного стандарту соціальної послуги представництва інтересів».  
 
Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.02.2016 № 198 «Про затвердження 
Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до 
самообслуговування чи не набули такої здатності».  
 
Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.01.2016 № 58 «Про затвердження 
Державного стандарту паліативного догляду».   
 
Наказ Міністерства соціальної політики України від 17.08.2016 № 892 «Про затвердження 
Державного стандарту соціальної послуги посередництва (медіації)».  
 
Наказ Міністерства соціальної політики України від 01.07.2016 № 716 «Про затвердження 
Державного стандарту соціальної послуги кризового та екстреного втручання».   
 
Державні будівельні норми щодо доступності - ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і 
споруд». 

 

ДОДАТКОВІ ВПРАВИ 

 

Вправа «Відмінності у роботі персоналу інституцій та відділень центрів 

соціальної підтримки дітей та сімей» 

 
30 хв. 
 

Мета: сформувати уявлення про відмінності у роботі персоналу інституцій 
та фахівців-надавачів новостворених послуг. 
 
Ресурси: блокнот для фліпчарту, маркери, картки з описом послуг, штатним 
розписом та питаннями для аналізу. 
 

Хід проведення:  

Тренер об’єднує учасників у 5 груп, роздає по картці з назвою та коротким описом послуги, 
а також переліком питань, за яким проводиться її аналіз:  

Стаціонарні послуги 

1 група Притулок, центр соціально-
психологічної реабілітації 
 

Відділення термінового 
влаштування дітей ЦСПДС 

2 група Центр матері та дитини 
 

Відділення матері та дитини 
ЦСПДС 

3 група Інтернат  
 

Малий груповий будиночок 
ЦСПДС 

 
Питання для аналізу стаціонарних послуг: 

1. Ціль роботи з випадком. 
2. Наявні можливості для роботи з сім’ями (доступність, підготовлений персонал). 
3. Візити в сім’ї.  
4. Робота з батьками (яка? на що направлена?). 
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5. Робота з оточенням сім’ї.  
6. Робота з дитиною (яка? на що направлена?). 
7. Чи проводиться робота за технологією ведення випадку (ключовий фахівець, 

мультидисциплінарна команда, оцінка потреб дитини та її сім’ї, індивідуальний 
план роботи з дитиною та сім’єю, моніторинг реалізації плану). 

8. Чи має можливість дитина висловити свою думку, вплинути на рішення? 
9. Чи мають батьки можливість висловити свою думку? 
10. Чи заохочується підтримка контакту дитини з батьками? 
11. Яким є рівень психологічної травматизації дитини.  
12. Хто забезпечує:  

- приготування їжі; 
- прання та прасування; 
- прибирання приміщень. 

13. Інші важливі, на думку учасників, фактори. 
 

Денні  послуги 

4 група Реабілітаційний центр для 
дітей з інвалідністю 
 

Служба раннього втручання 
ЦСПДС 

5 група Центр соціальних служб для 
сім’ї,  дітей та молоді 

Служба підтримки сім’ї 
ЦСПДС 

 
Питання для аналізу денних послуг: 

1. Ціль роботи з випадком. 
2. Наявні можливості для роботи з сім’ями (доступність, підготовлений персонал). 
3. Візити в сім’ї.  
4. Робота з батьками (яка? на що направлена?). 
5. Робота з оточенням сім’ї.  
6. Робота з дитиною (яка? на що направлена?). 
7. Чи проводиться робота за технологією ведення випадку (ключовий фахівець, 

мультидисциплінарна команда, оцінка потреб та ресурсів дитини та її сім’ї, 
індивідуальний план роботи з дитиною та сім’єю, моніторинг реалізації плану). 

8. Чи має можливість для дитини висловити свою думку, вплинути на рішення? 
9. Чи мають батьки можливість висловити свою думку? 
10. Наявність широкого спектру спеціалістів, здатних забезпечити послуги різного 

профілю. 
11. Чи вистачає спеціалістів для роботи з отримувачами послуг (йдеться про 

кількість). 
12. Інші важливі, на думку учасників, фактори. 

 

 

Після представлення напрацювань тренер проводить обговорення: 

 

 

- Чи може персонал «старих» послуг працювати в нових умовах без 
спеціальної підготовки? 

- У чому полягають ключові відмінності у їхній роботі? 
- Назвіть нове у роботі працівників (Які виклики доведеться подолати?). 

 

Відповіді на останнє запитання тренер записує на окремому аркуші паперу. 
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До уваги тренера 
 
Досвід трансформації системи інституційної опіки показав, що для створення нових якісних послуг 
мають бути підготовлені фахівці.  
 
Педагоги, які працювали в інтернатних закладах, не мали спеціальної освіти (за освітою всі вони 
були вчителями загальноосвітніх навчальних закладів). Їх підготовка не включала спеціального 
курсу про вплив інституції на розвиток дитини, психологію травми, втрати тощо. Вони не розуміли 
причин деструктивної поведінки дітей і не знали, як реагувати правильно, їх не вчили працювати 
з батьками. Також варто відмітити, що в інтернатних закладах приготуванням їжі, пранням, 
прасуванням та прибиранням займався обслуговуючий персонал. Ніхто з вихователів не мав 
цьому навчати дітей / роботи це з ними. 
 
В штаті закладів навіть не передбачено фахівців по роботі з сім’ями, є лише ті, хто займаються 
вихованням та доглядом дітей. Більшість психологів орієнтовані лише на роботу з дітьми. 

  
  

Вправа «Компетенції персоналу» 

 
30 хв. 

Мета: сформувати уявлення про нові компетенції фахівців. 
 
Ресурси: блокнот до фліпчарту, маркери, зразки посадових інструкцій. 

 

Хід проведення:  

Тренер об’єднує учасників у чотири групи і дає завдання - визначити компетенції: 

- фахівця із соціальної роботи служби підтримки сім’ї, відділення термінового 
влаштування, відділення матері та дитини ЦСПДС (1 група); 

- вихователя з цілодобовим чергуванням відділення термінового влаштування 
ЦСПДС (2 група); 

- вихователя малого групового будиночку ЦСПДС (3 група); 
- психолога ЦСПДС (4 група). 

 

Далі усі по черзі представляють напрацювання. 

Обговорення: 

 

- Що вдалося? 
- Які труднощі виникли під час виконання цього завдання? 
- Як ви думаєте, наскільки складно знайти фахівців з таким рівнем 

компетенцій?  
 

 
До уваги тренера 
 
Тренер має наголосити, що працівники різних відділень центрів соціальної підтримки дітей та 
сімей (ЦСПДС) повинні володіти такими компетенціями: 
 
1. Мають знати: 

- права дитини, закріплені в міжнародному та українському законодавстві; 
- взаємозв’язок потреб і розвитку дитини; 
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- теорію прив’язаності та умови формування здорової прив’язаності;  
- сутність депривації дитини та умови, за яких вона виникає; 
- ознаки наявності втрати та етапи її переживання; 
- ознаки ефективної системи захисту дітей відповідно до Керівних принципів альтернативного 

догляду; 
- технологію ведення випадку; 
- базові принципи й цінності соціального працівника у роботі з дітьми та їх сім’ями; 
- алгоритм дій для забезпечення захисту дитини від насильства і жорстокого поводження; 
- складові оцінки потреб дитини та її сім’ї, вихованця інтернатного закладу; 

- порядок надання послуг та інструменти, які застосовуються в роботі з отримувачами послуг. 

 

2. Повинні мати переконання щодо: 
- необхідності розвитку якісно нових послуг, що базуються на забезпеченні найкращих 

інтересів дитини; 
- важливості сімейного середовища для гармонійного розвитку дитини; 
- негативного впливу травмуючих подій на дитину в результаті: переміщення, переживання 

втрати, жорстокого поводження, ігнорування потреб;  
- необхідності прийняття рішення щодо дитини з врахуванням її найкращих інтересів та 

дотримання принципів необхідності й доцільності; 
- можливості розлучення дитини з її сім’єю через вилучення лише у випадку реальної загрози 

для її життя та здоров’я; 
- значимості сім’ї, родичів для дитини та важливості роботи з ними при наданні послуг;   
- забезпечення участі дитини, сім’ї в процесі прийняття рішень та роботи з випадком. 

 
3. Уміти: 

- діагностувати порушення прав дитини; 
- спілкуватися з людьми так, щоб допомогти їм подолати страх, опір та підвищити мотивацію 

до позитивних змін; 
- визначати потреби дітей різного віку; 
- базувати роботу на сильних сторонах сім’ї та дитини, спільно розробляти індивідуальні плани 

вирішення проблем; 
- наснажувати та підтримувати;  
- формулювати досяжні цілі; 
- налагоджувати підтримуюче оточення; 
- вести документацію;   
- ефективно працювати в  команді; 
- володіти техніками профілактики професійного вигорання. 

 
Надважливо в контексті роботи в нових умовах встановлювати довірливі стосунки та формувати з 
дитиною замісну прив’язаність.  
 
Також кожен фахівець Центру має знати, як навчати дітей самообслуговуванню, веденню 
домашнього господарства, покращувати їх соціальні навички тощо. Це означає, що кожен має 
продемонструвати готовність стати поряд з дитиною і показати, як це робити, відвідувати з нею  
різні заклади і служби громади для розвитку нових компетенцій. Робота в центрі нагадує домашній 
формат спілкування зі своїми дітьми, коли ми показуємо, що і як робити, виконуємо щось разом,  
даємо простір для самостійних спроб і помилок, усвідомлюючи, що діти можуть щось зіпсувати.   
 
Саме тому важливо ще раз підкреслити, що надавачі нових послуг мають пройти обов’язкову 
спеціальну підготовку. 

 
  

Інформаційне повідомлення «Підбір і підготовка персоналу» 

 
15 хв. 
 

Мета: ознайомити учасників з досвідом БО «Надія і житло для дітей» щодо 
відбору та підготовки персоналу для центрів соціальної підтримки дітей та 
сімей. 
 
Ресурси: ММ-презентація. 
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Хід проведення:  

 

Тренер, використовуючи ММ-презентацію, розповідає учасникам про досвід БО «Надія і 
житло для дітей» щодо відбору та підготовки персоналу для центрів соціальної підтримки 
дітей та сімей. 

 
Інформаційне повідомлення 
 
Підготовка до відбору персоналу 
Робота з персоналом починається з визначення переліку й чисельності спеціалістів, необхідних 
для надання нових послуг. Для цього необхідно означити самі послуги та сформувати до них 
штатний розпис (те, що ми з вами робили на попередніх заняттях).  
 
До штатного розпису необхідно підготувати посадові інструкції для кожного працівника. При цьому 
врахувати, що одна й та ж посада в різних відділеннях Центру може передбачати різний 
функціонал. Наприклад: фахівець із соціальної роботи може працювати з сім’ями та дітьми, які 
перебувають у складних життєвих обставинах, а може розвивати й підтримувати сімейні форми 
виховання. Тому посадові інструкції мають відображати ключові особливості роботи.  
 
Функціонал працівника (посадова інструкція) дозволить сформулювати чіткі критерії відбору 
персоналу. 
 
Також відповідно до критеріїв відбору персоналу варто розробити опитувальники і 
використовувати їх під час співбесіди, з кандидатами на посаду, щоб переконатися у наявності 
відповідних знань, умінь, досвіду, мотивації та готовності до нових умов роботи. Можна включити 
обговорення кейсів (випадків), щоб з’ясувати бачення кандидатів щодо можливостей їх вирішення.  
 
Одним із підготовчих етапів також є створення і розповсюдження оголошень про вакансії. 
 
Важливо ще на самому початку сформувати комісію з відбору персоналу, її склад затверджується 
керівником адміністративно-територіальної громади або засновником Центру.  
 
Алгоритм підготовки до відбору персоналу 
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Відбір персоналу проводиться за відкритим конкурсом.  
 
Після розміщення оголошення відповідальна особа, призначена спілкуватися з кандидатами, 
приймати документи, проводить реєстрацію після подачі ними супровідного листа, резюме та копій 
документів про освіту. Рішення про співбесіду / чи відхилення його кандидатури приймається на 
засіданні конкурсної комісії шляхом голосування всіх її членів, що фіксується у протоколі засідання 
(важливо вказати причини відмови).  
 
Спілкування з кандидатом відбувається у присутності всіх членів комісії. Вони на кожну особу 
отримують оціночний лист (бланк), де зазначена основна інформація про претендента: ПІП, вік, 
освіта, професійний досвід, критерії відбору з оціночною шкалою та місцем для приміток (члени 
комісії можуть зафіксувати свої спостереження, враження, важливі моменти, які вплинуть на 
прийняття рішення).  
У ході співбесіди важливо обговорити нестандартні умови роботи: необхідність працювати не «в 
кабінетах» (тобто знаходитися з дітьми у постійному контакті), можливість виникнення ситуацій, 
коли робочий день ненормований, необхідність встановлення довірливих стосунків з дітьми, 
формування прив’язаності тощо.  
 
Після цього проводиться підсумкове засідання, де приймається рішення про відбір групи 
кандидатів, які пройдуть відповідне навчання. Оціночні листи та протокол засідання комісії 
зберігаються у голови комісії. Для забезпечення об’єктивності процесу варто розробити оціночну 
шкалу та визначити мінімальну «прохідну» кількість балів.  
 
Наступний етап відбору кандидатів відбувається за результатами їх навчання. Під час тренінгів 
доцільною є присутність деяких членів комісії. Тренери надають коментарі про успішність 
кандидатів у навчанні. 
 
Процес формування штату працівників центру завершується оцінкою результатів проходження 
випробувального періоду. 

Процедури відбору кандидатів 
 

Визначення послуг та опис змісту роботи

Формування штатного розпису

Розробка посадових інструкцій

Розробка карти кваліфікаційних вимог  та компетенцій фахівців

Розробка тексту оголошення про вакансії

Розробка опитувальників для індивідуального інтерв’ю 

Розробка оціночних форм щодо кандидатів

Формування комісії з відбору персоналу
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Навчання персоналу 
Навчання персоналу відбувається постійно. Проходження «вступного» навчання є обов’язковим. 
На цьому етапі важливо сформувати у майбутніх працівників єдині переконання та розуміння 
сутності послуг і специфіки роботи. Тому навчання включає таку тематику: вплив інституційного 
догляду на розвиток дитини, особливості роботи з дітьми, які пережили травму, специфіка, методи 
й принципи роботи з сім’ями та дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, основні 
характеристики сімейно-орієнтованих послуг, механізми взаємодії суб’єктів соціальної роботи в 
нових умовах.   
 
Наступний етап навчання проводиться безпосередньо у відділеннях, де відпрацьовується порядок 
роботи з отримувачами послуг (у формі тренінгу, групової та індивідуальної супервізії).  
 
Навчання з розвитку компетенцій здійснюється на постійній основі. Щороку адміністрація центру 
визначає освітні потреби фахівців та забезпечує відповідне навчання. Як правило, тематика 
зумовлена актуальними викликами у роботі, розвитком нових послуг тощо.  
 
Важливе завдання адміністрації Центру – не лише розвиток персоналу, а й попередження 
вигоряння, запобігання плинності кадрів.  
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ДОДАТКИ ДО ЗАНЯТТЯ 3.3 

Додаток 3.3.1 

 

Завдання до вправи «Формування штатного розпису» 

 

Група 1 

Відділення термінового влаштування дітей 

Відділення створено з метою захисту, адаптації та реабілітації дітей, які постраждали від 
різних видів насильства, були вилучені із середовища, де існувала загроза їхньому життю і 
здоров’ю.   

Під час перебування дітей у відділенні фахівці створюють умови для їх безпечного, 
комфортного проживання, забезпечують цілодобовий догляд, надають спеціалізовану 
допомогу. Значна увага приділяється вивченню сімейної ситуації дитини і можливостей її 
реінтеграції, а за неможливості повернення в рідну сім’ю - визначення її подальшого місця 
проживання і виховання.       

Відділення розраховане на 22 дитини віком від народження до 18 років та 6 осіб з числа 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  

Термін перебування у відділенні залежить від індивідуальної ситуації кожної дитини, але не 
може перевищувати 9 місяців.   

Робота відділення спрямована на:  

✓ повернення дитини в біологічну сім’ю; 
✓ влаштування в сімейні форми виховання (опіка, усиновлення, прийомна сім’я, 

дитячий будинок сімейного типу); 
✓ успішну соціальну інтеграцію в суспільство. 

Діти та сім’ї потрапляють до відділення: 

за самостійним зверненням  

за направленням служби у справах дітей. 

Вся робота базується на індивідуальних потребах дитини. Над випадком кожної дитини 
працює команда спеціалістів, до якої входять: …………….. 
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Група 2 

Відділення для матерів з дітьми 

Термінова допомога матерям з дітьми, націлена на попередження відмов від дітей, 
підтримка матерів і дітей в надзвичайних ситуаціях. 

Відділення допомагає: 

✓ вагітним жінкам в останній триместр вагітності; 
✓ одиноким матерям з дітьми, які не мають підтримки з боку рідних та близьких; 
✓ жінкам з дітьми, які стали жертвами домашнього або сексуального насильства;  
✓ матерям з новонародженими дітьми, які мали намір від них відмовитися; 
✓ матерям з дітьми, які відновлюють сімейні зв'язки; 
✓ матерям з дітьми, де є загроза вилучення дитини з сім’ї. 

Відділення розраховане на одночасне перебування 5 сімей з дітьми (до 20 осіб). Кожній 
сім’ї надається окрема кімната. Термін перебування до 9 місяців (відповідно до конкретної 
ситуації).  

Мета роботи відділення: захист матері і дитини, що забезпечує кожній дитині право на 
виховання в сім’ї та збереження сімейних зв’язків, підтримка матерів у здійсненні прав і 
обов’язків по відношенню до своїх дітей. 

Послуги відділення: 

- безпечне тимчасове проживання матері з дитиною; 
- соціальна, психологічна та юридична підтримка;  
- навчання матерів з питань догляду за дитиною, розвиток батьківської відповідальності 

та потенціалу; 
- мобілізація ресурсів матері щодо виховання дитини; 
- допомога у індивідуальному розвитку дитини; 
- допомога в налагодженні стосунків матерів зі своїми сім’ями; 
- підготовка матерів з дітьми до успішної адаптації у суспільстві. 

Діти та сім’ї потрапляють до відділення: 

- за спрямуванням лікарів, органів місцевого самоврядування, закладів соціального 
захисту тощо; 

- за самостійним зверненням;  
- за направленням служби у справах дітей. 

Робота з сім’єю ведеться відповідно до індивідуального плану роботи, розробленого на 
основі визначених потреб дитини та виховного потенціалу матері/батьків. Мати є основним 
виконавцем індивідуального плану роботи, а працівники відділення надають фахову 
допомогу, підтримку та мотивують її до відповідального піклування про дитину та 
покращення життєвої ситуації. 

Команда відділення: …………………………… 
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Група 3 

 

Служба підтримки сім’ї 

Діяльність служби спрямована на збереження сімей, профілактику вилучення дітей, 
розвиток спроможності батьків турбуватися про своїх дітей та захищати їх права.  

Служба допомагає: 

- дітям, які не мають достатньої підтримки, щоб отримати послуги із захисту та догляду, 
освіти і охорони здоров’я за місцем проживання; 

- дітям, чиї батьки не можуть самостійно забезпечити належний догляд через брак знань, 
розуміння та інші причини (хвороба, бідність, соціальна ізоляція); 

- дітям, які потерпають від недогляду чи нехтування батьками; 
- дітям, які мають проблеми з поведінкою, перебувають на обліку;  
- сім’ям, де є загроза вилучення дітей; 
- сім’ям, які потрапили в кризові ситуації; 
- сім’ям, які взяли посиротілих дітей на виховання; 
- сім’ям внутрішньо переміщених осіб; 
- сім’ям, чиї рідні є або були учасниками АТО. 

Послуги служби: 

- розвиваючі заняття для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку; 
- сімейне консультування та навчання з питань догляду і виховання дітей; 
- групова робота з дітьми середнього та старшого шкільного віку; 
- групи взаємопідтримки для батьків; 
- навчальні тренінги з розвитку батьківських навичок; 
- розвиток сімейних форм виховання; 
- виїзна мобільна бригада (для роботи в селах району);  
- психологічна, юридична та логопедична допомога. 

Діти та сім’ї отримують послуги за: 

- самостійним зверненням; 
- скеруванням, письмовим зверненням ЦСССДМ, лікувальних чи навчальних закладів;  
- рішенням органу опіки і піклування на основі рекомендації комісії з питань захисту дітей. 

Графік роботи служби є гнучким і формується відповідно до потреб отримувачів послуг. 

Команда служби: ……………………………. 
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Група 4 

Малий груповий будиночок 

 

Створений з метою забезпечення дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 
піклування, максимально наближених до сімейних умов проживання, виховання, розвитку, 
підготовки до самостійного життя.  

В Будиночку можуть проживати одночасно до 12 дітей віком від 3 до 18 років.  

 

Будиночок є тимчасовим житлом для дітей, термін перебування залежить від 
індивідуальної ситуації кожної дитини.  
 

Особливість роботи Будиночку 

Життя та побут дітей організовані, як у звичайній сім’ї. Приміщення облаштоване, як 
житловий будинок, де мешкає сім’я. Відсутній технічний та обслуговуючий персонал. Діти 
беруть безпосередню участь у вирішенні побутових питань, веденні домашнього 
господарства.  

 

Це якісно новий тип стаціонарного догляду дітей з домашньою атмосферою, активною 
участю дітей на всіх рівнях життєдіяльності Будиночку – від самообслуговування й до 
піклування про інших мешканців, з індивідуальною роботою ключового вихователя з 
дитиною. Обов’язково заохочується участь дітей у прийнятті рішень, що стосуються їх 
життя, забезпечується постійне спілкування з біологічними родичами.  

В основі роботи - індивідуальний підхід до кожної дитини, побудова довірливих стосунків 
між працівниками та вихованцями, підтримка в період вирішення життєвої ситуації та під 
час подальшого переміщення дитини.  

Команда вихователів працює за методикою створення і реалізації індивідуальних планів 
роботи з дитиною та її родиною, яка передбачає закріплення 2-3 дітей за одним 
вихователем. Обов’язково проводиться оцінка потреб й ресурсів дитини та її сім’ї, 
відповідно до якої визначається одна із трьох цілей роботи з випадком:  
✓ повернення дитини в біологічну сім’ю; 
✓ влаштування дитини в сімейні форми виховання; 
✓ підготовка дитини до самостійного життя. 
Дитина бере участь у плануванні й виконанні плану.  
 
Команда Будиночку: ………………………… 
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Примірні штатні нормативи чисельності працівників  

центрів соціальної підтримки дітей та сімей 

(затверджено наказом Мінсоцполітики України від 07 серпня 2017 року №1268) 

Ці Примірні штатні нормативи є рекомендованими для райдержадміністрацій, органів місцевого 

самоврядування, об'єднаних територіальних громад, які прийняли рішення про створення центру 

соціальної підтримки дітей та сімей відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

16.11.2016 N 834 «Про затвердження Положення про центр соціальної підтримки дітей та сімей» 

(далі - Засновник). 

Структура центру соціальної підтримки дітей та сімей (далі - Центр), перелік послуг, їхній зміст і 

пропускна потужність формується за результатами визначення потреб у соціальних послугах для 

дітей і сімей відповідної територіальної громади. Потреби визначаються відповідно до наказу 

Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014 N 28 «Про затвердження порядку 

визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах», 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07.02.2014 за N 253/25030. 

N Посади Кількість штатних одиниць, нормативи 

чисельності 

Апарат Центру 

Адміністративно-господарський персонал 

1 Директор1 1 штатна одиниця 

2 Завідувач відділенням 1 штатна одиниця на кожне відділення 

3 Бухгалтер2 Нормативи чисельності визначаються 

відповідно до наказу Міністерства праці та 

соціальної політики України від 26.09.2003 N 

269 «Про затвердження міжгалузевих 

нормативів чисельності працівників 

бухгалтерського обліку» 

4 Юрисконсульт по 1 штатній одиниці за умови функціонування у 

Центрі 2 і більше відділень 
5 Адміністратор 

6 Методист 

7 Завідувач господарства 

Персонал із соціальної роботи 

8 Практичний психолог 1 штатна одиниця на 15 отримувачів послуг 

9 Фахівець із соціальної роботи 1 штатна одиниця на 10 отримувачів послуг 

10 Фахівець із соціальної роботи для 

забезпечення цілодобового чергування 

3 штатні одиниці на кожне окреме приміщення 

для: відділення для батьків з дітьми, соціальної 

квартири, відділення невідкладної допомоги 

сім'ї 

Медичний персонал 

11 Сестра медична 1 штатна одиниця 

Обслуговуючий персонал 
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12 Прибиральник службових приміщень 0,25 штатної одиниці на 100 кв. м площі при 

одноразовому щоденному прибиранні, але не 

менше ніж 0,5 штатної одиниці 

Особливості формування штатної чисельності окремих відділень Центру 

Малий груповий будиночок 

13 Вихователь 5 штатних одиниць 

Відділення термінового влаштування дітей 

14 Вихователь 4 штатні одиниці на кожну групу чисельністю до 

10 дітей 

Відділення денного перебування сімей з дітьми з обмеженням життєдіяльності 

15 Фахівець з фізичної реабілітації 1 штатна одиниця 

16 Вчитель-логопед 1 штатна одиниця на кожну групу чисельністю 

до 10 дітей із порушеннями мовлення 

17 Вчитель-дефектолог 1 штатна одиниця на кожну групу чисельністю 

до 8 дітей з порушеннями психічного або 

фізичного розвитку, в тому числі з інвалідністю 

18 Вихователь соціальний по роботі з дітьми-

інвалідами 

2 штатні одиниці на кожну групу чисельністю до 

8 дітей 

19 Асистент вихователя соціального по роботі 

з дітьми-інвалідами 

1 штатна одиниця на кожну групу чисельністю 

до 8 дітей 

20 Лікар-педіатр 1 штатна одиниця - до 30 отримувачів послуг 

21 Лікар-невролог дитячий 0,5 штатної одиниці - до 30 отримувачів послуг 

 

Примітки: 

1. Якщо в Центрі функціонує тільки одне відділення, директор може виконувати функції завідуючого 

відділенням. 

2. Функції з ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності можуть 

виконуватися централізовано через відповідні бухгалтерські служби місцевих державних 

адміністрацій або виконавчих органів місцевого самоврядування. 

3. За рішенням директора Центру, виходячи із потреб отримувачів послуг, в межах затвердженої 

штатної чисельності Центру, його працівники можуть виконувати свої функціональні обов'язки за 

місцем проживання отримувачів послуг. 

4. Посади кухаря можуть вводитись за наявності харчоблоку відповідно до встановлених 

нормативів. 

5. Посада водія автотранспортних засобів може вводитись за наявності автомобіля, іншого 

автотранспортного засобу (одна штатна одиниця на кожен автомобіль). 

6. Посада сторожа може вводитись за відсутності можливостей установити охоронну сигналізацію 

приміщення з її підключенням на пульт позавідомчої охорони (на один цілодобовий пост охорони 

не більше ніж 3 штатні одиниці). 
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7. Якщо опалення приміщень не передано до системи житлово-комунального господарства, можуть 

вводитись штатні одиниці машиністів (кочегарів) котельні, операторів котельні газової, опалювачів, 

робітників з комплексного обслуговування й ремонту будинків, виходячи з таких умов: 

за наявності центрального опалення: 

у котельнях із використанням твердих видів палива (торф, кам'яне вугілля) із поверхнею нагріву 

котлів понад 75 кв. м - 2 штатні одиниці машиніста (кочегара) в кожній котельні на зміну; 

у котельнях із газовим опаленням - 1 штатна одиниця оператора котельні на зміну; 

за наявності пічного опалення: 

на кожні 5 печей - 0,5 штатної одиниці опалювача, але не менше ніж 0,5 одиниці на заклад; 

у Центрах із централізованим теплопостачанням (ТЕЦ), що мають тепловий пункт або елеватор, 

додатково вводиться 1 штатна одиниця робітника з комплексного обслуговування й ремонту 

будинків, за наявності бойлерів, насосів - 1 штатна одиниця робітника з комплексного 

обслуговування й ремонту будинків на зміну. 

Директор Департаменту 

захисту прав дітей та усиновлення Р. Колбаса 
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Заняття 3.4. Інтегрування створених послуг в загальну систему 
захисту дітей в громаді 

Завдання: 

- сформувати переконання про необхідність забезпечення інтеграції створених послуг 
в загальну систему захисту дітей в громаді; 

- розширити уявлення про шляхи інтеграції нових послуг; 
- навчити визначати ознаки успішної інтеграції послуг; 
- сформувати уміння планувати заходи з інтеграції послуг. 

 Загальна тривалість: 1 год. 30 хв. 

План заняття:  

 

№ з/п Структура Тривалість 

1. Презентація теми заняття 5 хв. 

2. Індивідуальна робота  «Ознаки успішної інтеграції послуг в 

систему захисту дітей» 

20 хв. 

3. Вправа «Як інтегрувати послуги» 

 

40 хв. 

4. Інформаційне повідомлення «Забезпечення інтеграції 

новостворених послуг в систему захисту дітей в громаді» 

15 хв. 

5. Узагальнення з теми. Рефлексія 10 хв. 

 

Хід проведення заняття 

Презентація теми заняття 

 
5 хв. 
 

Мета: презентувати тему «Інтегрування створених послуг в загальну 
систему захисту дітей в громаді», мотивувати учасників до її вивчення. 
 
Ресурси: «Модуль 3. Заняття 3.4» (слайди №3-4). 

Хід проведення: 

 Тренер, використовуючи ММ-презентацію, представляє тему й завдання тренінгового 

заняття. 
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Слова тренера 
 
На завершення блоку про створення послуг ми розглянемо питання інтеграції новостворених 
послуг в загальну систему захисту дітей в громаді.  
 
Давайте пригадаємо, що таке інтеграція? 
 
Інтеграція – це процес і стан поєднання різних за якістю соціальних елементів у функціонально 
єдиний організм, цілісне утворення. Інтеграція, насамперед, спрямована на покращення співпраці 
між соціальними інституціями, що функціонують у громаді, партнерство, за якого вони 
розвиваються, досягають спільних цілей. За таких умов у локальну модель соціального 
обслуговування залучається максимальний соціальний потенціал громади, що забезпечує 
результативність соціальної роботи.  
  
Нові послуги – це елементи системи захисту дітей, що інтегруються для її зміцнення й покращення.  
 
На цьому занятті ми: 

- визначимо ознаки успішної інтеграції послуг в систему захисту дітей; 
- детально ознайомимося з механізмом інтеграції послуг в громаді; 

- переконаємося, що покращення одного елементу якісно змінює всю систему захисту дітей 
в громаді.   

 

Індивідуальна робота «Ознаки успішної інтеграції послуг в систему захисту 

дітей»  

 
20 хв. 

Мета: визначити ознаки успішної інтеграції послуг в систему захисту дітей. 
 
Ресурси: блокнот для фліпчарту, маркери, папір А-4.   
 

Хід проведення: 

 Тренер пропонує учасникам попрацювати індивідуально - протягом 5 хвилин обміркувати і 
записати ознаки успішної інтеграції послуг в систему захисту дітей (тобто вказати, що саме 
свідчить, що нова послуга стала частиною діючої системи захисту дітей в громаді).  

 
Потім усі по черзі без повторів називають одну із ознак. Якщо той, до якого дійшла черга, 
не може назвати нову ознаку, то він по колу передає слово наступному учаснику. Тренер 
робить записи.  
 

 
До уваги тренера 
 
Оскільки напрацьовані ознаки успішної інтеграції будуть використані під час наступної вправи, 
рекомендовано записувати кожну ознаку на окремому аркуші А-4. 
 
Орієнтовний перелік ознак успішної інтеграції послуг в систему захисту дітей: 

- нові послуги функціонують у громаді легально; 
- орган опіки та піклування взаємодіє з надавачем нових послуг (відпрацьовано механізм 

взаємодії, фахівці включені в склад Комісії з питань захисту прав дитини); 
- установи, організації, заклади, що працюють з сім’ями та дітьми, знають про нові послуги, 

розуміють їх зміст; 
- установи, організації, заклади, що працюють з сім’ями та дітьми, здійснюють їх 

перенаправлення для отримання нової послуги; 
- установи, організації, заклади, що працюють з сім’ями та дітьми, взаємодіють з 

надавачами новостворених послуг з метою покращення якості життя мешканців громади 
(наприклад, є членами мультидисциплінарних та міжвідомчих команд); 
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- установи, організації, заклади, що працюють з сім’ями та дітьми, здійснюють обмін 
інформацією з надавачами новостворених послуг, погодивши, яка інформація є 
конфіденційною, як можна використовувати дані; 

- мешканці громади знають про нові послуги і розуміють, як можна отримати допомогу; 
- органом місцевого самоврядування затверджений порядок направлення отримувача 

послуг до надавача новостворених послуг; 
- адміністрація надавача нових послуг звітує про роботу перед органами самоврядування 

громади, депутатським корпусом; 
- надавач нових послуг користується авторитетом у сфері захисту дітей. 

 
Важливо наголосити, що механізм прийняття рішення щодо дитини (вилучення із сім’ї, 
позбавлення батьків батьківських прав, реінтеграція, влаштування дитини в сімейні форми 
виховання) має враховувати бачення надавача нових послуг. 

  
 

Вправа «Як інтегрувати послуги» 

 
40 хв. 
 

Мета: окреслити заходи, що сприятимуть успішній інтеграції послуг в 
систему захисту дітей. 
Ресурси: «Модуль 3. Заняття 3.4» (слайди №5-6), блокнот для фліпчарту, 
маркери. 

Хід проведення:  

Тренер об’єднує учасників у три групи, роздає по декілька карток з ознаками успішної 
інтеграції (див. попередню вправу) й дає завдання: обговорити і занотувати заходи, що 
дозволять досягти цієї ознаки інтеграції (Що необхідно зробити?).   

Усі представляють свої напрацювання. 

Обговорення: 

 

 

- Коли доцільно проводити вказані заходи - до початку «запуску» послуги чи 
під час її функціонування? Обґрунтуйте, будь ласка. 

- Хто відповідальний за організацію та проведення цих заходів? 
 

 
До уваги тренера 
 
Важливо відмітити, що процес інтеграції нових послуг в систему захисту дітей розпочинається з 
моменту створення їх дизайну. Адже ще на етапі розробки змісту послуг мають бути продумані 
механізми взаємодії надавачів послуг з іншими суб’єктами соціальної роботи - організаціям і 
установами, які взаємодіють з дітьми і сім’ями.  
 
Інтеграція нових послуг має відображатися в плані реформування системи захисту дітей в громаді, 
оскільки він включає не просто введення ще одного суб’єкта соціальної роботи, а й трансформацію 
підходів до функціонування системи на місцевому рівні.  
 
Інформаційні заходи для громадян про створення нових послуг проводяться ще на самому 
початку, коли ми залучаємо їх до визначення потреб громади в послугах і пояснюємо, для чого 
проводиться таке опитування.  
 
Важливо проводити навчальні та інформаційні заходи (наради, семінари, круглі столи, тренінги 
тощо) з майбутніми або наявними партнерами, оскільки це посилить взаємодію та дасть чітке 
розуміння призначення і змісту послуг. 
 
Також необхідно розробити й затвердити порядок надання кожної послуги.  
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Орган місцевого самоврядування також має переглянути для внесення змін чи затвердити новий 
Порядок розгляду та прийняття рішення щодо дитини відповідним органом чи комісією.  
 
Інтеграція послуг передбачає проведення різноманітних заходів. Наприклад, інформування та 
навчання партнерів можуть здійснюватися надавачами нових послуг або службою у справах дітей, 
якій підпорядковуються послуги. 
 

  

Інформаційне повідомлення «Забезпечення інтеграції новостворених послуг в 

систему захисту дітей в громаді» 

 
15 хв. 
 

Мета: ознайомити учасників з досвідом БО «Надія і житло для дітей» щодо 
інтеграції центрів соціальної підтримки дітей та сімей у систему захисту 
дітей у громаді. 
 
Ресурси: «Модуль 3. Заняття 3.4» (слайди №7-10). 

 

Хід проведення:  

Тренер, використовуючи ММ-презентацію, ділиться з учасниками досвідом БО «Надія і 
житло для дітей» щодо інтеграції центрів соціальної підтримки дітей та сімей у систему 
захисту дітей у громаді. 

 
Інформаційне повідомлення  
 
Інтеграція нових послуг передбачає три основних напрямки роботи: 

 
 
Популяризація нових послуг в громаді 
 
Оскільки процес деінституціалізації передбачає кардинальні зміни – коли інституційна опіка над 
дітьми має поступитися сімейним формам влаштування - важливо, щоб ці зміни відбулися не лише 
на рівні послуг, а й на рівні усвідомлення громадою своєї відповідальності. Так, захист дитини 
полягатиме не в тому, щоб забрати її від батьків та направити в заклад, а навпаки - в тому, щоб 

Популяризація нових 
послуг в громаді: 

забезпечено 
доступність та 

зрозумілість змісту 
послуг її мешканцям

Впровадження 
нових підходів в 
прийнятті рішень 

щодо дитини: 
переглянуто й 
удосконалено 

механізм 
прийняття 

рішення

Забезпечення 
взаємодії суб’єктів: 

окреслені ролі, 
функції та 
механізми 
взаємодії



Тренінгова програма з деінституціалізації. 

Матеріали підготовлені БО «Надія і житло для дітей» 348 

зберегти рідну сім’ю. Крім цього, для побудови повноцінної системи захисту дітей має бути 
створений банк даних потенційних усиновителів, опікунів, прийомних батьків, батьків-вихователів.  
 
Цього можливо досягти проведенням інформаційних кампаній в громаді з охопленням якомога 
більшої аудиторії, що допоможе популяризувати комплексні сімейно-орієнтовані послуги та нові 
підходи в роботі з сім’ями.  
 
Однією з важливих груп в рамках інформаційної кампанії є фахівці та представники органів 
самоврядування, дотичні до роботи з дітьми та сім’ями в школі, лікарні, в органах місцевої влади 
тощо. Вони напряму контактують і виявляють осіб, які потребують допомоги. Саме тому важливо, 
щоб вони були поінформовані про особливості роботи нової системи. Ознайомлення в цьому 
випадку доцільно проводити через навчальні семінари для різних слухачів: медиків, освітян, 
представників поліції, секретарів сільських/селищних/міських рад тощо. На семінарах необхідно 
висвітлити функціонування сімейно орієнтованих послуг: як виявити тих, хто знаходяться в 
складних життєвих обставинах, кого та як про це повідомити, а найголовніше - окреслити роль 
кожного з них в роботі з сім’єю та дитиною, посилити громадянську відповідальність за ключові 
рішення стосовно дітей.  
 
Для популяризації також важливо висвітлювати в засобах масової інформації ті зміни, які 
відбулися, успішні історії, наснажуючі приклади.  
 
Забезпечення взаємодії суб’єктів соціальної роботи  
 
Окрім інформування організацій і структур, дотичних до роботи з дітьми та сім’ями, про 
функціонування нових послуг, важливо сформувати в усіх суб’єктів соціальної роботи відчуття 
належності до єдиної системи захисту дітей. Необхідно, щоб кожен розумів свою роль у цій системі 
та знав свій функціонал щодо виявлення та роботи з отримувачами послуг.  
 
Всі суб’єкти соціальної роботи на рівні громади входять в міждисциплінарну команду, здатну 
надавати різнопрофільні якісні послуги. Відтак, необхідно провести навчання для налагодження 
плідної взаємодії. 
 
Впровадження нових підходів в прийнятті рішень щодо дитини на районному рівні та 
рівні громади 
 
Важливо проаналізувати зміст роботи Комісії з питань захисту прав дитини та удосконалити її 
таким чином, щоб всі рішення приймались дійсно в найкращих інтересах дитини. Для цього варто 
розробити та впровадити Порядок прийняття рішення, який би дозволив всім членам комісії 
детально вивчати ситуацію та приймати зважене рішення. В Порядку має йтися про врахування 
думки дитини,  інформування про подальші кроки й підготовку до можливих змін у її житті.  
 
Для впровадження Порядку прийняття рішень необхідно: 

- провести навчання для всіх членів Комісії; 
- оцінити наслідки всіх можливих рішень щодо дитини, визначити критерії, що впливають на 

ухвалення того чи іншого рішення; 
- представити пакет документів, необхідний для зваженого прийняття рішення, та погодити 

єдині підходи в роботі Комісії. 

 
 

Узагальнення з теми. Рефлексія 

 
10 хв. 
 

Мета: узагальнити матеріал з теми, підкреслити важливість інтегрування 
створених послуг у загальну систему захисту дітей громади.   
 
Ресурси: «Модуль 3. Заняття 3.4» (слайд №11). 

 

Хід проведення:  

Тренер просить учасників відповісти на запитання: 
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1. Які труднощі ви передбачаєте в процесі інтеграції послуг?  
2. Що спробуєте застосувати найближчим часом у своїх громадах? 
 

 

 

ДОДАТКОВІ ВПРАВИ 

Вправа «Механізм прийняття рішення щодо дітей на рівні громади»  

 
20 хв. 
 

Мета: поглибити розуміння необхідності удосконалення механізму 
прийняття рішень щодо дітей для забезпечення їх найкращих інтересів. 
 
Ресурси: блокнот для фліпчарту, маркери. 
 

Хід проведення:  

Тренер пропонує учасникам поділитися досвідом, знаннями або думками про прийняття 
рішень щодо вилучення / чи повернення дитини, влаштування поза біологічною сім’єю, 
позбавлення батьків батьківських прав / чи поновлення у правах. 

У процесі обговорення він фіксує на одній половині аркуша недоліки механізму прийняття 
рішень, а на другій – ідеї стосовно його вдосконалення: 

Недоліки механізму прийняття рішень Пропозиції з удосконалення механізму 

прийняття рішень 

 

 

 

 

Обговорення: 

 

- Яким чином приймаються рішення щодо дітей, пов’язані з їх вилученням, 
подальшим влаштуванням, поверненням в рідні сім’ї, позбавленням батьків 
батьківських прав, поновленням в батьківських правах? Давайте спробуємо 
відтворити алгоритм. 

- Яку роль у всіх цих процесах відіграє виконавчий комітет місцевих органів 
самоврядування та Комісія з питань захисту прав дитини?  

- Чи мають члени виконкому та Комісії спеціальні знання для прийняття 
зважених рішень? 

- Якою інформацією зазвичай володіють члени виконкому та Комісії, 
приймаючи рішення? Якої інформації бракує? 

- Чи знаєте випадки влаштування дітей в інтернатні заклади в обхід органу 
опіки та піклування? 

- Чи існує й виконується процедура участі дитини у процесі прийняття 
рішення? 

- Що, на вашу думку, необхідно змінити, щоб покращити ситуацію? 
 

 
До уваги тренера 
 
Тренер має наголосити, що основна відповідальність за захист прав та інтересів дітей 
покладається на органи опіки та піклування. 
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Органами опіки та піклування є районні, виконавчі органи міських, районних у містах, сільських, 
селищних рад, у тому числі об’єднаних територіальних громад, які відповідно до законодавства 
провадять діяльність з надання статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського 
піклування, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
встановлення опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського 
піклування, із захисту особистих, майнових та житлових прав дітей. 

Безпосереднє ведення справ та координація діяльності стосовно захисту прав дітей, зокрема 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, покладаються на служби у справах 
дітей. 
 
У разі виникнення безпосередньої загрози життю або здоров'ю дитини орган опіки та піклування 
приймає рішення про негайне її відібрання у батьків або осіб, які їх замінюють. 

Для прийняття рішення про негайне відібрання дитини у батьків служба у справах дітей подає 
голові районної держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради, сільської, 
селищної ради об’єднаної територіальної громади відповідне клопотання. Після надходження 
клопотання голова чи інша уповноважена особа протягом одного дня розглядає порушене питання 
та ухвалює відповідне рішення. 
 
Більшість рішень щодо дітей та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, 
розглядаються на Комісії з питань захисту прав дитини, що є консультативно-дорадчим органом.   
 
Основним завданням Комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону 
здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток. 
 
Проблема полягає в тому, що більшість осіб, які входять до складу як виконкому, так і Комісії, не 
мають педагогічної освіти, не володіють спеціальними знаннями для прийняття рішень з 
урахуванням найкращих інтересів дітей. Більшість, у першу чергу, орієнтуються на бачення 
служби у справах дітей.  
 
Отже, члени виконкому та Комісії з питань захисту прав дитини мають обов’язково проходити 
відповідне навчання у зручному форматі.  
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Заняття 3.5. Трансформація/закриття закладу інституційного 
догляду та виховання дітей. Оцінка потреб вихованців закладу, 
визначення подальшого їх влаштування 

 

Завдання: 

- ознайомити учасників з основними компонентами підготовки трансформації/ 
закриття закладу інституційного догляду та виховання дітей; 

- ознайомити з основними аспектами оцінки потреб дитини та її сім’ї; 
- розширити знання про мету, принципи, етапи та інструменти оцінки потреб 

вихованців закладів; 
- визначити умови якісної оцінки потреб вихованців закладів; 
- оцінити варіанти влаштування дитини відповідно до результатів оцінки її потреб. 

 Загальна тривалість: 3 год.  

План заняття: 

№ з/п Структура Тривалість 

1. Презентація теми заняття 5 хв. 

2. Мозковий штурм «Компоненти підготовки трансформації 
/ закриття закладу» 

10 хв. 

3. 
Інформаційне повідомлення «Сутність, концепція, 
теоретичне підґрунтя й мета оцінки потреб дитини та її 
сім’ї» 
 

15 хв. 

4. 
 
Вправа «Складові моделі оцінки потреб» 15 хв. 

5. 
Інформаційне повідомлення «Сутність, мета оцінки 
потреб вихованців інтернатних закладів» 10 хв. 

6. 
 
Вправа «Принципи оцінки потреб» 20 хв. 

7. Вправа «Визначення етапів оцінки потреб вихованців 
інтернатних закладів» 

15 хв. 

 Перерва  

8. Дискусія в групах «Актуальні питання проведення оцінки 
потреб» 

30 хв. 
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9. Вправа «Форма оцінки потреб вихованців закладів 
інституційного догляду та виховання дітей»  

25 хв. 

10 Вправа «Визначення варіанту влаштування дитини» 25 хв. 

11.  Узагальнення. Підбиття підсумків  10 хв. 

 

Хід проведення заняття 

Презентація теми заняття 

 
5 хв. 
 

Мета: презентувати тему заняття, мотивувати учасників до її вивчення. 
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.5» (слайд №3). 
 

Хід проведення:  

Тренер, використовуючи ММ-презентацію, представляє тему й завдання тренінгового 
заняття. 

 
Слова тренера 
 
Тема сьогоднішнього заняття «Трансформація/закриття закладу інституційного догляду та 
виховання дітей. Оцінка потреб вихованців закладу, визначення подальшого їх влаштування». 
 
За результатами заняття ми отримаємо знання про: 

- основні компоненти підготовки трансформації/закриття закладу інституційного догляду 
та виховання дітей; 

- концепцію й теоретичне підґрунтя оцінки потреб дитини; 
- важливість проведення оцінки потреб вихованців закладу, що трансформується/ 

закривається; 
- компоненти, етапи та інструменти оцінки потреб вихованців закладу; 
- склад команди спеціалістів з проведення оцінки потреб. 

 
За результатами нашої спільної роботи ми зможемо: 

- оперувати знаннями щодо компонентів та індикаторів оцінки потреб; 
- враховувати у своїй роботі особливості оцінки потреб вихованців закладів; 
- визначати та дотримуватися етапів оцінки потреб; 
- заповнювати відповідні форми. 

 

 

Мозковий штурм «Компоненти підготовки трансформації / закриття закладу» 

 
10 хв. 
 

Мета: ознайомити учасників з компонентами підготовки трансформації/ 
закриття закладу. 
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.5» (слайди №4-5), блокнот 
для фліпчарту, маркери. 
 

Хід проведення:  

 



Тренінгова програма з деінституціалізації. 

Матеріали підготовлені БО «Надія і житло для дітей» 353 

Тренер пропонує учасникам мозковим штурмом визначити основні компоненти підготовки 
трансформації/закриття закладу. 

 
До уваги тренера 
 
Основними компонентами підготовки трансформації / закриття закладу є: 

- інформування працівників закладу і дітей про основні аспекти реформування (цілі, процес 
тощо);  

- проведення роботи з персоналом, націленої на подолання супротиву змінам та формування 
спроможності готувати дітей до переміщення;  

- аналіз динаміки влаштування дітей до закладу, проектування заходів щодо її зниження;  
- комплексна оцінка потреб кожного вихованця та визначення потенціалу біологічної сім’ї для 

можливої реінтеграції дитини;  
- розробка та реалізація планів переміщення дітей; 
- оцінка потенціалу персоналу для надання інших послуг;  
- навчання персоналу працювати в нових умовах;  
- оцінка ресурсів закладу та планування їх використання. 

  
 

Інформаційне повідомлення «Сутність, концепція, теоретичне підґрунтя й мета 
оцінки потреб дитини та її сім’ї» 

 
15 хв. 
 

 
Мета: ознайомити з основними аспектами оцінки потреб дитини та її сім’ї. 
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.5» (слайди №6-10). 

 

Хід проведення:  

1 етап 

Тренер інформує учасників про сутність, концепцію, теоретичне підґрунтя й мету оцінки 
потреб.  

 
До уваги тренера 
 
Оцінка потреб – процес збору, узагальнення та аналізу соціальними працівниками інформації 
щодо стану та життєвих обставин об'єкта соціальних послуг з метою визначення видів та обсягів 
послуг, їх впливу на процес подолання складних життєвих обставин (Закон України «Про 
соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»). 
 
Досвід здійснення оцінки потреб мають: Велика Британія, Швеція, США, Польща, Голландія, 
Німеччина, Нідерланди та інші країни. 
 
Неурядові організації України, що впроваджували оцінку потреб клієнта: 

- БО «Надія і житло для дітей», 
- МБО «Партнерство «Кожній дитині», 
- ВБО «Український фонд «Благополуччя дітей», 
- Український фонд соціальних інвестицій, 
- МБО «Благодійний фонд СОС - Дитяче Містечко»,  
- МБФ «Отчий дім»,  
- БО «Соціальна служба «Віфанія», 
- Дитячий соціально-реабілітаційний центр «Сонячне Світло» та інші. 

 
Теоретичне підґрунтя оцінки: 

- теорія прив’язаності; 
- теорія відновлення; 
- концепція сильних сторін людини; 
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- вікова періодизація розвитку дитини. 

Оцінка потреб дитини та її сім’ї – дії зі збору, обробки, систематизації та аналізу, узагальнення 
та порівняння даних розвитку дитини, батьківського потенціалу щодо задоволення її потреб, щодо 
факторів сім’ї і середовища з певними стандартами з метою визначення оптимальної стратегії 
втручання та необхідних послуг дитині та її сім’ї для подолання складних життєвих обставин. 

Модель оцінки потреб дитини та її сім’ї, визнана багатьма країнами світу, була розроблена і 
схвалена Департаментом охорони здоров’я Об’єднаного Королівства Великої Британії та Ірландії. 
Вона орієнтована, насамперед, на визначення та аналіз потреб дитини та її сім’ї, яка опинилась у 
складних життєвих обставинах. 
 
Модель базується на трьох основних компонентах:  

- потреби для розвитку дитини;  
- батьківський потенціал (здатність батьків піклуватися про дитину, виховувати і розвивати 

її, задовольняти потреби);  
- фактори сім’ї та середовища. 

 
Концепція оцінки потреб дитини та її сім’ї полягає у тому, що лише тоді дитина буде захищеною, 
а її права забезпечені, коли будуть задоволені її потреби, батьки оволодіють належним 
батьківським потенціалом для догляду і виховання дитини, будуть створені відповідні умови в 
сім’ї/родині, середовищі. 

 
Надважливим завданням оцінки є пошук, створення чи відновлення можливостей дитини зростати 
у сприятливому й стабільному сімейному оточенні.  

 
 

Вправа «Складові моделі оцінки потреб» 

 
15 хв. 

Мета: сприяти засвоєнню знань про компоненти, показники й індикатори 
оцінки потреб. 
 
Ресурси: додаток 3.5.1 (картки з назвами показників), стікери. 
 

Хід проведення:  

Тренер проводить вправи для засвоєння знань про компоненти, показники та індикатори 
оцінки потреб. 

 

До уваги тренера 

 

Рис. Модель оцінки потреб дитини та її сім’ї 
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Вправа 1. Кожен дістає з торбинки папірець/картку з назвою потреби дитини, складової 
батьківського потенціалу, або фактора сім’ї і середовища й отримує завдання - за 
допомогою пантоміми об’єднатися:  

А) у три групи - потреби дитини, батьківський потенціал, фактори сім’ї і середовища;  

Б) у трійки – модель оцінки потреб дитини та її сім’ї. 

 

Вправа 2. Тренер називає або компонент, або показник, або індикатор. Учасниками мають 
визначити, що саме назвав тренер, і сигналізувати про це кольоровими картками: 

- червона – компонент; 
- синя – показник; 
- зелена – індикатор.  

 

 
Тренер називає 
 

1. Гарантія безпеки. 

2. Фактори сім’ї та середовища. 

3. Здоров’я. 

4. Батьки стимулюють дитину під час гри. 

5. Елементарний догляд. 

6. Вимоги обох батьків до дитини однакові. 

7. Батьківський потенціал. 

8. Батьки пригортають, обіймають і заспокоюють дитину. 

9. Потреби дитини. 

10.  Ресурси громади. 

11.  Емоційний розвиток. 

12.  Дитина має відчуття етнічної належності. 
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13.  Сімейні і соціальні стосунки. 

14. Дитина має друзів серед однолітків. 

 

Вправа 3. Тренер роздає учасникам картки з назвами показників і дає завдання: по команді 
якнайшвидше віднайти місце свого показника на моделі трикутника (грані трикутника 
позначені на підлозі за допомогою малярської стрічки). 

 

Інформаційне повідомлення «Сутність, мета оцінки потреб вихованців 

інтернатних закладів» 

 
15 хв. 
 

 
Мета: розширити знання про сутність та мету оцінки потреб вихованців 
закладів інституційного догляду та виховання дітей. 
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.5» (слайди №11-12). 

 

Хід проведення:  

Тренер запитує:  

 

- Враховуючи тлумачення оцінки потреб, яке ми розглянули на початку 
заняття, як ми визначимо поняття «оцінка потреб вихованця закладу 
інституційного догляду та виховання дітей»? 

- Що є метою такої оцінки? 
 

 

 
До уваги тренера 
 
Оцінка потреб вихованця закладу інституційного догляду та виховання дітей – це 
комплексне дослідження стану дитини, її потреб і сімейної ситуації; процес збору, узагальнення та 
аналізу інформації щодо характеристик, потреб та життєвих обставин дитини з метою з’ясування 
можливості й доцільності повернення (влаштування) поза закладом з урахуванням її найкращих 
інтересів. 
 
Оцінка потреб вихованців інтернатного закладу, що готується до реформування, – це дослідження, 
яке дозволяє проаналізувати і зробити узагальнення про природу і обсяг їх індивідуальних потреб. 
Зібрані дані та їх вивчення слугують підґрунтям максимально відповідного планування роботи з 
дитиною і визначення місця/форми її подальшого влаштування - переведення із інституційного 
закладу для досягнення найкращого результату щодо благополуччя, подальшої соціалізації й 
інтеграції в суспільстві.  
 
Сформовані на основі індивідуальних потреб дитини плани включають підготовку дитини до 
переміщення.  
 
Отже, оцінка потреб вихованців інтернатних закладів має на меті: 

1. Визначити потреби кожної дитини у медичній, соціальній, соціально-педагогічній, 
психологічній допомозі, виявити слабкі й сильні сторони особистості дитини, її сім'ї та 
оточення.  

2. Зробити висновки щодо місця та форми подальшого влаштування дитини з урахуванням 
її думки та інтересів, оскільки невідповідне влаштування дитини, в результаті якого її 
доведеться знову переміщати, посилить її травмування.  

3. Спланувати ефективну й необхідну допомогу дитині до її переведення із закладу та у 
громаді чи сім’ї після виходу із закладу.  
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Слід пам’ятати, оцінка потреб дитини в закладі, що реформується, націлена передусім на 
отримання узагальненої інформації і розроблення рекомендацій щодо індивідуального плану її 
підготовки до подальшого влаштування. Будь-яке переміщення для дитини – це травма, й кілька 
переміщень можуть мати серйозні негативні наслідки для її розвитку. 

 
 

Вправа «Принципи оцінки потреб вихованців інтернатних закладів» 

 
20 хв. 
 

Мета: сформувати розуміння принципів оцінки потреб вихованців 
інтернатних закладів.  
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.5» (слайди №13-17), 
додаток 3.5.2 (картки з назвами принципів оцінки потреб). 
 

Хід проведення:  

Тренер об'єднує учасників у трійки, роздає картки з назвами принципів оцінки потреб і дає 

завдання: пояснити їх значення. 

 
Слова тренера 
 

Оцінка потреб має базуватися на таких принципах: 
- розуміння  потреб дитини; 
- пріоритетність найкращих інтересів дитини; 
- захищеність і безпека; 
- гуманність; 
- активна участь дитини та її батьків у процесі оцінки; 
- комплексність методів оцінки;  
- конфіденційність; 
- партнерство і міжвідомча взаємодія. 

 
 

Під час обговорення «комплексності методів оцінки» тренер звертається до учасників із 

запитанням: 

 
 

- Які методи збору інформації / оцінки ви можете назвати? 
 

 
До уваги тренера 
 
У разі необхідності тренер доповнює відповіді учасників: 

- інтерв’ю – це збір інформації шляхом отримання і фіксування усних відповідей 
респондента на запитання фахівця, який проводить інтерв’ю. Інтерв’ю проводять з дітьми, 
спеціалістами, працівниками служб та закладів, батьками, родичами; 
 

- анкетування передбачає письмові відповіді на запитання (самостійне заповнення 
респондентом опитувальника). Найчастіше пропонується дітям та їхніми родичам;  
 

- бесіда або цілеспрямована дискусія - співрозмовник (респондент) висловлюється за 
заданою темою, озвучує свою точку зору. Бесіди проводять з дітьми, їхніми родичами та 
спеціалістами, які з ними працюють; 
 

- спостереження передбачає безпосереднє візуальне та слухове відслідковування 
поведінки, взаємодії, навичок тощо під час повсякденних занять, ігор, побутових ситуацій, 
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спілкування. Застосовується для виявлення соціальних та психологічних особливостей 
дитини і членів сім’ї, а також дослідження житлово-побутових умов сім’ї; 

  
- тестування передбачає виконання стандартизованих задач, котрі дозволяють виміряти 

певні особистісні, психологічні характеристики, знання та вміння. Найчастіше його 
застосовують при оцінці соціальних навичок та психологічних аспектів розвитку дитини; 

 
- аналіз документів – метод збору первинної інформації шляхом вивчення різних 

документів, що дозволяє отримувати фактографічні дані. 
 

 

Під час обговорення принципу «партнерства і міжвідомчої/міждисциплінарної взаємодії» 

тренер пропонує учасникам відповісти на запитання: 

 

- Яких фахівців необхідно залучити до проведення оцінки потреб дитини?  
 

 

Тренер вислуховує учасників, записує відповіді на фліпчарті чи робочій дошці. 

 
До уваги тренера 
 
Склад фахівців: 
 

- представник ЦСССДМ за місцем розташування інституції, 
- фахівець із соціальної роботи, представник служби у справах дітей, підрозділу органів 

національної поліції за місцем проживання сім’ї, 
- лікар-педіатр,  
- практичний психолог,  
- представник служби у справах дітей, 
- спеціаліст інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ),  
- персонал закладу, наприклад, заступник директора, практичний психолог, соціальний педагог, 

вихователь, 
- представник структурного підрозділу, до сфери управління якого належить інституція. 

В окремих випадках можуть залучатись також логопед, дефектолог, невропатолог, юрист. 

 
Рекомендовано включити представників інститутів громадянського суспільства (громадських 
організацій, правозахисних організацій), колишніх випускників. 
 
Із досвіду благодійної організації «Надія і житло для дітей»: до оцінки було залучено 4 особи: 
лікаря-педіатра, соціального педагога (працівника закладу), психолога, фахівця із соціальної 
роботи (залучений працівник). 

 
 

Тренер підсумовує висловлювання учасників. 

 
Слова тренера 
 
Оцінка потреб вихованців закладів інституційного догляду проводиться лише 
міждисциплінарною командою фахівців.  

 
Члени міждисциплінарної команди повинні мати відповідну освіту, володіти досвідом і навичками, 
необхідними для оцінки потреб і складання індивідуальних планів роботи з дитиною. 
Рекомендовано провести відповідне навчання для освоєння основних інструментів та 
налагодження командної взаємодії. 
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Вони мають володіти методами оцінки рівня соціального та фізичного розвитку дитини; прийомами 
проведення інтерв’ю, тестування; добре розбиратися в специфіці цільової групи, уміти надавати 
кваліфіковану допомогу, а також діагностувати вплив інституціалізації на розвиток дитини. 

 
Тренер запитує: 

 

- Як створюється міждисциплінарна команда фахівців з проведення оцінки 
потреб вихованців інтернатного закладу?  

  
Тренер уважно вислуховує відповіді учасників та узагальнює. 

 
До уваги тренера 
 
Міждисциплінарна команда фахівців створюється за підсумками обговорення кандидатур МРГ 
(міжвідомчої робочої групи). 
Далі МРГ подає узгоджений список на затвердження розпорядженням голови відповідної 
адміністрації чи органів місцевого самоврядування, залежно від підпорядкування закладу. 

 
 

Вправа «Визначення етапів оцінки потреб вихованців інтернатних закладів» 

 
15 хв. 
 

Мета: визначити послідовність етапів проведення оцінки потреб вихованців 
інтернатних закладів.  
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.5» (слайди №18-21), 
додаток 3.5.3 (картки з назвами етапів проведення оцінки потреб). 
 

Хід проведення:  

Тренер об’єднує учасників у дві групи, надає по 8 карток з назвами етапів проведення оцінки 

потреб і дає завдання: протягом 5 хвилин визначити і викласти на підлозі послідовність 

етапів проведення оцінки потреб. 

 

 
До уваги тренера 
 
Якщо загалом учасників 18 (по 9 у групі), 8 можуть скотчем прикріпити до одягу по картці, а дев’ятий 
член групи виконуватиме роль керівника, його задача - допомогти усім вишикуватися у один 
ланцюг відповідно до послідовності етапів проведення оцінки потреб.   

 
Слова тренера 
 
Послідовність кроків/етапів проведення оцінки потреб походить з досвіду МБО «Надія та житло 
для дітей». 
 
Етапи проведення оцінки потреб вихованців інтернатних закладів: 

1. «Вхід» міждисциплінарної команди в заклад, знайомство з персоналом і дітьми, 
обговорення порядку здійснення оцінки з персоналом закладу (проведення інформаційної 
наради). 

2. Організація й проведення зустрічі з дітьми (ознайомлення з метою оцінки для зменшення 
напруги і тривожності). 

3. Оцінка життєвих обставин (соціального становища) кожної дитини, що передбачає 
вивчення індивідуальних справ, іншої документації стосовно дітей. Планування 
проведення оцінки потреб. 

4. Опитування вихователів, інших спеціалістів інституції стосовно кожної дитини. 
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5. Проведення членами міждисциплінарної команди оцінки потреб кожної дитини та факторів 
сім’ї і середовища. Спостереження. Індивідуальні бесіди. 

6. Узагальнення отриманих даних і висновків фахівців міждисциплінарної команди. За 
результатами аналізу формулювання загальних висновків та рекомендацій щодо 
подальшої роботи з дитиною і підготовки її та відповідного середовища до переміщення. 

7. Обговорення висновків та рекомендацій з призначеними фахівцями закладу. Заповнення 
зведеної форми оцінки потреб кожної дитини.  

8. Планування подальшого влаштування дитини - на основі рекомендацій міждисциплінарної 
команди розробляється індивідуальний план роботи з дитиною. 
 

ВАЖЛИВО! Слід зазначити, що експерти, які проводять оцінку, ні в якому разі не повинні 
повідомляти дитині про те, що її скоро переводитимуть з інституції. Таку інформацію 
потрібно надавати лише після узгодження плану щодо майбутнього влаштування дитини і 
початку програми підготовки до переміщення. 

 
 

 
До уваги тренера 
 
Може бути недостатньо лише однієї зустрічі. Важливо порівнювати дані, отримані після розмови з 
дитиною, і дані, повідомлені вихователями, родичами. Якщо інформація різниться, необхідно 
провести з дитиною повторну зустріч (можна спробувати провести зустріч поза закладом). 
 
На момент проведення оцінки персонал інституції уже може знати, чи здогадуватися про плани 
закриття їхнього закладу. Навіть якщо вони задіяні у процесі і розуміють, що можуть продовжувати 
працювати в одній із новостворених служб, існує доволі висока вірогідність виникнення страху і 
демонстрування ворожості. Це негативно вплине на процес оцінки, оскільки працівники можуть 
відмовитися допомагати у зборі інформації, або ж надаватимуть неточні дані про дітей, апелюючи 
до конфіденційності інформації. 
 
Це можна мінімізувати проведенням регулярних дискусій з персоналом та максимальним 
залученням працівників як тих, хто дуже добре знає і вболіває за дітей. Певний опір все ж 
залишатиметься, і це слід брати до уваги під час проведення оцінки. 

 
 

Перерва 

 

Дискусія в групах «Актуальні питання проведення оцінки потреб» 

 
30 хв. 
 

Мета: обговорити з учасниками актуальні питання проведення оцінки 
потреб.  

Ресурси: додаток 3.5.4 (запитання для обговорення). 

 

Хід проведення:  

Учасники об’єднуються у три групи і отримують по картці з питанням для обговорення і 

аргументованої відповіді. Результати представляються по черзі у загальному колі, тренер 

доповнює.  

 

Перша група обговорює питання: 
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- За скільки часу до прогнозованого вибуття дитини із закладу і як довго 
слід проводити оцінку потреб? 

 
 

Тренер вислуховує відповіді учасників і узагальнює. 

 
Слова тренера 
 
Проводити оцінку потреб дітей необхідно не пізніше ніж за 12 місяців до прогнозованого 
виходу/переміщення із закладу.  
 
Процес оцінки та складання планів для всіх дітей закладу триває зазвичай від двох до шести 
місяців (залежно від кількості дітей і членів команди). 
 
З досвіду МБО «Надія і житло для дітей», оцінка потреб дітей і розробка індивідуальних планів 
тривала два місяці і розпочалася за 10 місяців до закриття закладу. 

  
Для того, щоб результати були корисними і достовірними, оцінку не слід проводити поспішно. Крім 
того, якщо протягом дня проводиться кілька заходів, між ними потрібно робити перерви, щоб 
занотувати та обговорити отримані дані.  
 
Рекомендована тривалість безпосереднього спілкування з кожною дитиною – до двох годин. 
Денне навантаження фахівця становить 4 зустрічі з дітьми для проведення індивідуальної оцінки 
потреб. Не варто його збільшувати, щоб уникнути втрати і змішування даних. 

 
 

Друга група обговорює питання: 

 

- Де найкраще проводити оцінку потреб дитини? Опишіть це місце, будь 
ласка. 

 
 
Слова тренера  
 
Дуже важливо, щоб діти почувалися у безпеці та комфорті. Тому велику роль відіграє вибір 
приміщення для проведення оцінки. Так, найкращим місцем є окрема кімната у самому закладі,  
однак таке приміщення слід обирати обережно. Наприклад, кабінет директора може викликати у 
дитини асоціації з покаранням чи офіційною розмовою, і там вона почуватиме себе дуже ніяково.  
 
Слід переконатися, що у кімнаті ніщо не заважатиме спілкуванню – ні інші люди, ні телефонні 
дзвінки, ні голосні звуки. Там не повинно бути багато речей, які можуть відволікати увагу дитини 
від спілкування, наприклад, іграшок, комп’ютерів, телевізора тощо.  
 
У приміщенні має підтримуватися нормальна температура. 

 
 

Третя група обговорює питання: 

 
 

- Хто і як має провести оцінку потреб сім’ї дитини та умов її проживання? 

 
Слова тренера  
 
Оцінка потреб сім’ї може проводитися паралельно з оцінкою потреб дитини і передбачає: 
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- збір інформації про сім’ю дитини; 
- пошук даних про родичів та інших осіб, значущих для дитини; 
- встановлення контактів ФСР з сім’єю, родичами; 
- позитивне інформування родичів про дитину, що живе у закладі. 

 
До команди з такої оцінки мають входити фахівець із соціальної роботи і представник підрозділу 
Національної поліції територіальної громади. 
 
Алгоритм оцінки: 

1. Перший візит в сім’ю (встановлення контакту, з’ясування причин влаштування, з’ясування, 
хто прийняв рішення, які наміри щодо дитини, візуальна оцінка плану приміщення, обмін 
контактами, узгодження наступних кроків). 

2. Другий візит в сім’ю (для підготовки більш ґрунтовних висновків після бесіди практичного 
психолога з дитиною). 
 

 

Під час  обговорення третього питання доцільно ставити уточнюючі запитання: 

 

- Які перешкоди можуть виникати у ході проведення оцінки? 
- Яку інформацію отримати складніше? Що робити в таких ситуаціях? 

 
 

 
До уваги тренера 
 
- Зв’язки між дитиною та батьками можуть бути перервані, прив’язаність порушена. 
- Дитина тривалий час перебуває поза сім’єю, в закладі, і батьки не зможуть / не забажають 

детально спілкуватися про неї. 
- Батьки, родичі можуть проживати дуже віддалено від закладу, і отримати необхідну інформацію 

буде доволі складно. 

 
 

Вправа «Інструменти оцінки потреб вихованців закладів інституційного догляду 

та виховання дітей» 

 
25 хв. 
 

Мета: ознайомити учасників з різними інструментами оцінки потреб 
вихованців інтернатних закладів.   

Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.5» (слайди №22-25),  
блокнот для фліпчарту, маркери, додаток 3.5.5 (інструменти оцінки потреб 
дитини). 

 

Хід проведення:  

1 етап 

Тренер розповідає про існуючі форми оцінки потреб дитини. 

 
Слова тренера 
 
Відповідно до Моделі оцінки розроблені Форми оцінки потреб дитини та її сім’ї й затверджені 
наказом Міністерства соціальної політики України від 09.07.2014 № 450 «Про затвердження форм 
обліку соціальних послуг сім’ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах». 
Після певного удосконалення наказом Міністерства соціальної політики України від 13.07.2018 № 
1005 затверджена оновлена форма. 



Тренінгова програма з деінституціалізації. 

Матеріали підготовлені БО «Надія і житло для дітей» 363 

 
Модель оцінки потреб дитини було покладено в основу ще одного документу, прийнятого 
Міністерством соціальної політики України. Йдеться про Державний стандарт соціальної послуги 

соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів (установ) (Наказ Міністерства соціальної 
політики від 26.09.2016 № 1067).  
 
Водночас, для здійснення оцінки потреб вихованців закладів інституційного догляду та виховання 
дітей рекомендовано використовувати Акт оцінки потреб дитини, яка отримує догляд і виховання 
в інституції (Додаток до Рекомендацій Міністерства соціальної політики України щодо складання 
планів трансформації закладів інституційного догляду та виховання дітей від 22.08.2018). 

 
 

2 етап 

Тренер ознайомлює учасників з формами оцінки потреб вихованців інтернатних закладів, 

розробленими БО «Надія і житло для дітей». 

 
До уваги тренера  
 
Доцільно звернути увагу на основні блоки (змістовні частини) оцінки потреб вихованців закладу, 
що закривається/трансформується.  
 
Загальна інформація про дитину. Соціальне становище (життєві обставини)  
Цей блок містить загальну інформацію про дитину та її сім’ю, історію розлучення з біологічними 
батьками, подальше її переміщення (таких буває кілька). Особливу увагу слід приділити 
встановленню братів та сестер дитини, оскільки доволі часто вони перебувають в інших 
інституціях цього або іншого регіону. Окрім цього, фіксуються загальні відомості про навчання 
дитини. 
 
Здоров’я дитини 
Цей блок включає дані про:  

• Фізичне зростання і розвиток: вимірювання зросту, ваги (а також окружності голови, якщо 
це потрібно) - у порівнянні з нормальними показниками розвитку для певного віку. 

• Хронічні хвороби: персонал інституції необхідно запитати, як часто дитина потребувала 
лікування антибіотиками; як часто потрапляла до лікарні впродовж останнього року. Це 
дозволить оцінити загальний стан її фізичного здоров’я;  

• Неорганічна нездатність зростати і розвиватися: це досить поширений синдром, що  
майже завжди є результатом відсутності прихильності, розриву стосунків чи насильства. 
За таких умов, навіть якщо харчування та фізичний догляд за дитиною є належними, вона 
все ж не росте.  

• Серйозні хвороби, вроджені порушення чи розлади та інше: доволі часто трапляється так, 
що дитина страждає від серйозного захворювання чи вродженого порушення, яке можна 
лікувати, однак діагноз не встановили чи не розпочали лікування. 

 
Соціально-психологічний розвиток дитини і навчальна діяльність 
Особливу увагу необхідно приділити емоційному та психологічному здоров’ю і розвитку дитини. 
Паралельно з оцінкою фізичного стану слід з’ясувати будь-які специфічні потреби, затримку 
розвитку чи розлади поведінки, які можуть вплинути на рішення стосовно її подальшого 
влаштування. Якщо вік і рівень усвідомлення дитини дозволяють, варто врахувати її побажання 
щодо влаштування. 
 
Фактори сім'ї та середовища 
Метою оцінки становища біологічної сім’ї дитини є обґрунтування висновку стосовно 
реінтеграційних можливостей сім’ї і прийняття відповідного рішення.  

 
 

Тренер пропонує учасникам ознайомитися з іншими інструментами, запропонованими БО 
«Надія і житло для дітей»: 
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Форма 4. Карта соціального розвитку дитини 6-11 років.  
Форма 5. Карта соціального розвитку дитини 12-18 років. 
Форма 9. Фактори сім’ї і середовища. 

Тренер підсумовує результати виконання вправи. 

 

Вправа «Визначення варіанту влаштування дитини» 

 
25 хв. 
 

Мета: розглянути можливі варіанти влаштування дитини, базуючись на 
результатах оцінки її потреб.  
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.5» (слайд №26), блокнот 
для фліпчарту, маркери, додаток 3.5.6 (описи випадків). 
 

Хід проведення: 

 Тренер просить учасників пригадати попередній матеріал і назвати можливі варіанти 

подальшого влаштування дитини відповідно до результатів проведеної оцінки потреб. 

Відповіді фіксуються на фліпчарті. 

 
До уваги тренера 
  
Варіанти влаштування дитини у ситуації реформування інституційного закладу розглядаються у 
такому пріоритетному порядку:  
 
1. Повернення (реінтеграцію) в біологічну сім’ю. Реінтеграцію слід планувати дуже ретельно 

- діти і їхні батьки мають бути підготовлені до цього процесу. З родиною має працювати 
соціальний працівник відповідної громади, а з дитиною – працівник закладу. 
 

2. Повернення в родинне середовище - до інших родичів. За умови неможливості повернення 
дитини в біологічну сім’ю фахівці мають встановити контакти з іншими родичами, які можуть 
взяти на себе опіку та виховання. 

 
3. Влаштування дитини до сімейних форм виховання. Якщо ж неможливо повернути дитину 

в її родинне середовище, спеціалісти мають віднайти інші варіанти її влаштування (сімейні 
форми виховання).  

 
4. Підготовка дітей до самостійного життя. Цей варіант розглядається лише для дітей, які 

випускаються із закладу в рік реформування, або тих (як правило, підлітків), хто відмовляються 
від проживання в сім’ї. Підготовка дітей проводиться як безпосередньо в самому закладі до 
моменту його закриття, так і згодом в малих групових будиночках / будинках або в умовах 
самостійного підтриманого проживання (власне житло, соціальна квартира, соціальний 
гуртожиток, гуртожиток за місцем професійного навчання). 

 
 

Далі тренер пропонує учасникам попрацювати в трьох групах, роздає описи результатів 

оцінки потреб дітей і дає завдання: протягом 10 хвилин прочитати текст, обговорити і 

визначити найкращий варіант влаштування дитини. 

Обговорення: 

 

1. Яке рішення ви прийняли? 
2. Чим воно обґрунтоване? Які фактори ви взяли до уваги? 
3. Які труднощі виникали у ході виконання завдання? 
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4. Чи виникала потреба отримати додаткову інформацію? Якщо так, то 
якої саме бракувало? 

 

Тренер підсумовує результати роботи. 

Узагальнення. Підбиття підсумків 

 

10 хв. 

Мета: підбити підсумки заняття, завершити на позитивній ноті.  

Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.5» (слайд №27). 

Хід проведення:  

Тренер робить узагальнення з теми. 

  
Слова тренера 
 
Проведення оцінки потреб дитини і визначення варіанту її подальшого переміщення є 
надважливими етапами всього процесу деінституціалізації. Адже саме на основі результатів 
оцінки приймається зважене рішення про якнайкраще влаштування дитини.  
 
Потрібно взяти до уваги різні аспекти: реальні потреби дитини, історію її переміщення, бажання 
сім’ї - готовність і здатність піклуватися про дитину, історію родини, звіти про роботу з дитиною і 
сім’єю, заяви та підозри щодо насильства, інші додаткові чинники - наприклад, хвороби, 
інвалідність, поведінкові проблеми. Далі все зважити і розробити план, покликаний задовольнити 
потреби дитини у найкращий спосіб.  

 
 

На завершення тренер пропонує усім подумати і по черзі сказати, яку SMS вони зараз  

відправили б другу. 

 

ДОДАТКОВА ВПРАВА 

Вправа «Умови якісного проведення оцінки потреб» 

 
15 хв. 
 

Мета: розглянути умови якісного проведення оцінки потреб.   
 
Ресурси: блокнот для фліпчарту, маркери. 
 

Хід проведення: 

 Тренер об’єднує учасників у дві групи і дає завдання: визначити умови якісного проведення 

оцінки потреб і зобразити у вигляді постера. 

 
До уваги тренера 
 
Орієнтовний перелік умов якісного проведення оцінки потреб: 

- відповідне законодавче підґрунтя; 
- команда з оцінки у складі компетентних фахівців, які пройшли відповідне навчання; 
- відведення достатнього часу для проведення оцінки; 
- налагоджена міжвідомча взаємодія; 
- володіння інструментами оцінки, досвід подібної роботи; 
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- наявність методичних рекомендацій, посібників з оцінки потреб; 
- активне залучення дитини та її сім’ї. 

 
Важливо! Ключовою умовою проведення якісної оцінки потреб є обізнаність і тверді 
переконання усіх осіб, причетних до деінституціалізації, що дитина має зростати в 
сприятливому сімейному середовищі. 
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ДОДАТКИ ДО ЗАНЯТТЯ 3.5 

Додаток 3.5.1 

 

 

Картки до вправи «Складові моделі оцінки потреб» 

 

Компоненти та показники моделі оцінки 

 

Потреби для розвитку дитини 

Здоров’я 

Навчання і досягнення 

Емоційний розвиток 

Сімейні та соціальні стосунки 

Самоусвідомлення і самопрезентація 

Самообслуговування  
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Батьківський потенціал 

Елементарний догляд 

Гарантія безпеки 

Емоційне тепло  

Життєві цінності  

Стимулювання 

Фактори сім’ї та середовища  

Історія сім’ї  

Родичі 

Житлово-побутові умови 
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Зайнятість 

Доходи 

Соціальна інтеграція 

Ресурси громади 

СИГНАЛЬНІ КАРТКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3.5.2 
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Картки до вправи «Принципи оцінки потреб вихованців інтернатних закладів» 

 

Розуміння  потреб дитини 

Пріоритетність найкращих інтересів дитини 

Захищеність і безпека 

Гуманність 

Активна участь дитини та її батьків у процесі оцінки 

Комплексність методів оцінки 

Конфіденційність 

Партнерство і міжвідомча взаємодія 
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Додаток 3.5.3 

Картки до вправи  

«Визначення етапів оцінки потреб вихованців інтернатних закладів» 

 

 

«Вхід» міждисциплінарної команди в заклад, знайомство з 

персоналом і дітьми, обговорення порядку здійснення оцінки з 

персоналом закладу (проведення інформаційної наради з 

персоналом) 

 

 

 

 

 

Організація та проведення зустрічі з дітьми (ознайомлення з 

метою оцінки для зменшення тривожності) 

 

 

 

 

Оцінка життєвих обставин (соціального становища) дитини, що 

передбачає вивчення індивідуальних справ, іншої документації 

стосовно дітей; планування проведення оцінки потреб 

 

 

 

 

Опитування вихователів, інших спеціалістів інституції стосовно 

кожної дитини 
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Проведення членами міждисциплінарної команди оцінки потреб 

кожної дитини та факторів сім’ї і середовища; спостереження за 

дітьми;. індивідуальні бесіди 

 

 

 

Узагальнення отриманих даних і висновків кожного фахівця 

міждисциплінарної команди; за результатами аналізу даних 

формулювання висновків та рекомендацій щодо подальшої 

роботи з дитиною і підготовки її та відповідного середовища до 

переміщення 

 

 

 

Обговорення висновків та рекомендацій з призначеними 

фахівцями закладу; заповнення зведеної форми оцінки потреб 

кожної дитини  

 

 

 

 

Планування подальшого влаштування дитини - на основі 

рекомендацій міждисциплінарної команди розробляється 

індивідуальний план роботи з дитиною 
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Додаток 3.5.4 

 

Питання для дискусії (до вправи «Актуальні питання проведення оцінки потреб») 

 

 

 

За скільки часу до прогнозованого вибуття дитини з закладу і як 

довго слід проводити оцінку потреб? 

 

 

 

 

Де найкраще проводити оцінку потреб дитини? Опишіть це місце, 

будь ласка. 

 

 

 
 

 
Хто і як має провести оцінку потреб сім’ї дитини та умов її 
проживання? 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тренінгова програма з деінституціалізації. 

Матеріали підготовлені БО «Надія і житло для дітей» 374 

Додаток 3.5.5 

 

Вправа «Інструменти оцінки потреб вихованців закладів інституційного догляду та 

виховання дітей» 

 

 

І. МЕТОДОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ПОТРЕБ ДІТЕЙ − ВИХОВАНЦІВ ІНТЕРНАТНИХ 

ЗАКЛАДІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО РЕФОРМУВАННЯ/ЗАКРИТТЯ ЗАКЛАДУ (АБО) ПРИ 

ЗДІЙСНЕНІ ДЕІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЇ 

 

Оцінка потреб дітей-вихованців інтернатного закладу, що готується до реформування – це 
спосіб дослідження, який дає спеціалістам знання та розуміння природи і обсягу 
індивідуальних потреб вихованців. Зібрані дані та їх аналіз дозволяють максимально 
адекватно спланувати роботу з дитиною і визначити місце/форму її подальшого 
влаштування (переведення із інституційного закладу). Сформовані на основі 
індивідуальних потреб дитини плани дозволяють підготувати дитину до виходу із закладу 
або переведення до інших форм опіки й досягти найкращого результату щодо благополуччя 
дитини та її подальшої соціалізації й інтеграції в суспільстві.   

 

Оцінка потреб вихованців має на меті: 

4. Максимально точно визначити потреби кожної дитини у медичній, соціальній, 
соціально-педагогічній, психологічній допомозі та виявити слабкі й сильні сторони 
особистості дитини, її сім'ї та оточення.  

5. Зробити висновки щодо місця та форми подальшого влаштування дитини з 
урахуванням її думки та інтересів. Оскільки невідповідне влаштування дитини, в 
результаті якого її доведеться знову переміщати, посилить травмування дитини.  

6. Спланувати ефективну й необхідну допомогу дитині до її переведення із закладу та 
у громаді чи сім’ї після виходу дитини із закладу.  

 

 Принципи проведення оцінки потреб дитини: 

• Міждисциплінарність – об’єднання зусиль фахівців кількох спеціальностей на всіх 
етапах дослідження: від планування оцінювання до розробки рекомендацій щодо 
супроводу кожної дитини. 

• Пріоритет інтересів дитини, врахування її думки. Активне залучення дитини до участі 
в проведенні оцінки. 

• Комплексність, послідовність і наступність етапів оцінки. 

• Дотримання правил конфіденційності про дитину і сім’ю. 

• Ефективний обмін інформацією між спеціалістами під час проведення оцінки. 

• Професіоналізм членів мультидисциплінарної команди. 

• Індивідуальна відповідальність кожного фахівця команди. 
 

Оцінка потреб передбачає дослідження за такими блоками:  

• Соціальне становище (життєві обставини). 

• Здоров’я дитини.  
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• Соціально-психологічний розвиток дитини і навчальна діяльність.  

• Фактори сім'ї та середовища: вивчення й аналіз реінтеграційних можливостей 
біологічних сімей та найближчого соціального оточення дітей, які виховуються в 
закладі. 

 

Оцінка проводиться міждисциплінарною командою фахівців, до складу якої входять: лікар-
педіатр, психолог, соціальний працівник. До команди варто залучати персонал закладу, 
наприклад, психолога і соціального педагога (вихователя). Члени команди повинні мати 
відповідну освіту, володіти досвідом і навичками, що необхідні для оцінки потреб і 
складання індивідуальних планів роботи з дитиною: зокрема методами оцінки рівня 
соціального та фізичного розвитку дитини, проведення інтерв’ю, тестів, надання 
кваліфікованої допомоги вихованцям, повинні добре розбиратися в специфіці цільової 
групи. Кожен член команди повинен володіти інформацією про права  дітей цільової групи, 
про державну систему соціальної та медичної допомоги в цілому, а також про ресурси 
недержавних організацій, які працюють в регіоні.  

Фахівці, які не мають достатніх знань або досвіду, мають пройти додаткове навчання.  

Для управління процесом проведення оцінювання потреб міждисциплінарною командою 
доцільно визначити координатора. В його обов'язки входить: вивчення персональної 
справи дитини, організація обговорення випадку дитини міждисциплінарною командою, 
координація дій членів команди при проведенні оцінки потреб, узагальнення результатів 
оцінки, проведеної іншими фахівцями, формування індивідуального плану роботи з 
дитиною, та контроль його виконанням. 

Лікар-педіатр здійснює оцінку потреб вихованців за блоком «Здоров’я дитини». Робота 
лікаря полягає в обстеженні, визначенні стану фізичного і психічного здоров’я дитини. На 
основі проведеного дослідження експерт надає рекомендації щодо обстеження та 
профілактики захворювань у дитини, а у разі наявності порушень здоров’я дитини − 
встановлення клінічного діагнозу та надання рекомендацій щодо лікування.  

Оцінку за блоком «Фактори сім'ї та середовища» проводить соціальний працівник. 
Дослідження факторів сім'ї та середовища полягає у визначенні готовності батьків та інших 
членів сім’ї прийняти дитину в родинне середовище та можливостей адекватно 
задовольняти потреби розвитку дитини у разі її повернення в сім’ю. На основі цієї оцінки 
приймається рішення щодо влаштування дитини із закладу: або повернення дитини в 
біологічну сім’ю і заходи з підтримки сім’ї в громаді, або влаштування дитини в іншу форму 
виховання. 

 Психолог здійснює оцінку потреб вихованців за блоком «Соціально-психологічний 
розвиток і навчальна діяльність дитини». Робота психолога полягає у здійсненні 
психологічної діагностики, визначенні рівнів та показників емоційного стану, 
інтелектуального та соціального розвитку, пізнавальних здібностей, особистого потенціалу 
вихованця закладу. На основі проведеного дослідження психолог надає рекомендації щодо 
послуг і заходів з підтримки психо-соціального та інтелектуального розвитку дітей. 

Соціальний педагог (вихователь) закладу (або інший, визначений працівник закладу) 
після завершення оцінки і складання індивідуального плану координує та відстежує 
динаміку його виконання, регулярно зустрічається з дитиною, щоб обговорити успіхи і 
труднощі у виконанні плану та визначити наступні кроки. За необхідності він залучає 
додаткові ресурси для надання допомоги вихованцю. Готує і передає справу дитини 
фахівцю, який буде здійснювати подальший її супровід.  

Методи збору інформації при проведенні оцінки потреб: 

• інтерв’ю - збір інформації відбувається шляхом отримання усних відповідей на 
запитання фахівця, який проводить інтерв’ю і записує відповіді респондентів. Інтерв’ю 
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проводять з дітьми, спеціалістами, працівниками служб та агенцій, батьками, 
родичами; 

• анкетування передбачає відповіді на запитання, викладені у письмовому вигляді, 
самостійне заповнення респондентом опитувальної форми. Найчастіше застосовують 
анкетування дітей та родичів дитини;  

• бесіда або цілеспрямована дискусія під час якої співбесідник напівструктуровано 
висловлюється за заданою темою, висловлює свою точку зору. Бесіди проводять з 
дітьми, їхніми родичами та спеціалістами, які працюють з дитиною та її сім’єю. 

• спостереження передбачає безпосереднє візуальне та слухове відслідковування 
поведінки, взаємодії, вчинків, навичок тощо під час повсякденних занять, ігор, подій, 
бесід. Застосовується при оцінці соціальних та психологічних особливостей дитини і 
членів сім’ї а також дослідженні житлово-побутових умов сім’ї.  

• тестування передбачає виконання стандартизованих задач, котрі дозволяють 
виміряти певні особистісні, психологічні характеристики, знання та вміння. Найчастіше 
застосовують при оцінці соціальних навичок дитини та емоційно-психологічних 
аспектів розвитку дитини.  

 

Етапи проведення оцінки потреб вихованців: 

1. «Вхід» міждисциплінарної команди в заклад, знайомство з персоналом і дітьми, 
обговорення порядку здійснення оцінки з персоналом закладу. 

2. Оцінка життєвих обставин (соціального становища) дитини, що передбачає 
вивчення індивідуальних справ дітей, іншої документації стосовно дитини. 

3. Знайомство членів міждисциплінарної команди з усією наявною інформацією про 
дитину. Планування проведення оцінки потреб дитини. 

4. Проведення членами міждисциплінарної команди оцінки потреб дитини та факторів 
сім’ї і середовища. 

5. Узагальнення отриманих даних і висновків кожного фахівця міждисциплінарної 
команди. За результатами аналізу даних формулюються діагностичні висновки та 
рекомендації щодо подальшої роботи з дитиною і підготовки її та середовища до 
влаштування при виході із закладу. 

6. Обговорення висновків та рекомендацій за результатами оцінки потреб кожної 
дитини міждисциплінарною командою із залученням фахівців закладу. Заповнення 
зведеної форми оцінки потреб кожної дитини.  

7. Планування подальшого догляду і влаштування дитини. На основі рекомендацій 
міждисциплінарної команди розробляється індивідуальний план роботи з дитиною.  
 

Проводити оцінку потреб дітей в закладі необхідно не пізніше ніж за 12 місяців до 
передбаченого виходу/переведення дітей із закладу. Процес оцінки та складання планів 
для всіх дітей триває не менше 30 днів. При здійснені оцінки потреб члени команди 
досліджують і аналізують усі аспекти розвитку і життя дитини з урахуванням її вікових 
особливостей на момент проведення оцінки. Вони мають визначити: 

- чи досягла дитина належного розвитку у порівнянні з нормою, а також фактори 
ризику, наприклад, труднощі у навчанні, комунікаціях або фізичні обмеження; 

- життєві обставини, оточення дитини та виявити соціальні фактори, що могли чи 
можуть негативно впливати на її розвиток, а також фактори та ресурси, що 
допоможуть в її інтеграції та соціалізації; 

- потенціал конкретної дитини, її сильні сторони і спланувати подальшу допомогу 
дитині так, щоб домогтися якомога повнішого розкриття її потенціалу та потенціалу 
родини й оточення.  

 

Збір інформації та аналіз даних проводиться за допомогою методів, що застосовуються в 
професійній медичній, психологічній, педагогічній практиці та практиці соціальної роботи.  
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Основні висновки за кожним блоком оцінки повинні виявити області, де дитина та родина 
функціонує успішно (сильні сторони), і ті області, де потрібне втручання (потреби) і яке 
саме. Фахівці мають визначити, що необхідно зробити в першу чергу, а що може бути 
виконано пізніше. Проаналізувавши зібрані відомості, члени команди мають разом 
обговорити випадок та визначити профілактичні, навчальні та психокорекційні заходи для 
кожної дитини та її оточення з урахуванням виявленого потенціалу й факторів ризику. 

Заключним етапом проведення оцінки потреб є висновки щодо влаштування/переведення 
дитини після її виходу із закладу та складання індивідуальних планів роботи з дитиною з 
акцентом на її сімейне влаштування.  

Варіанти влаштування дитини при реформуванні інституційного закладу розглядаються за 
такими пріоритетами:  

1. повернення (реінтеграцію) в біологічну сім’ю. Реінтеграцію слід планувати дуже 
ретельно, діти і їх родини мають бути підготовлені до цього процесу. З родиною має 
працювати соціальний працівник відповідної громади, а з дитиною – працівник 
закладу; 

2. повернення в родинне середовище до інших родичів. За умови неможливості 
повернення дитини в біологічну сім’ю фахівці мають розглянути можливі варіанти 
щодо встановлення контактів з іншими родичами дитини, які можуть взяти на себе 
опіку та виховання дитини; 

3. влаштування дитини до інших сімейних форм виховання. Якщо ж неможливо 
повернути дитину в її родинне середовище, то спеціалісти мають віднайти інші 
варіанти влаштування дитини: до сімейних форм виховання, проживання в малих 
групових будиночках або самостійного проживання з підтримкою: власне житло, 
соціальна квартира, продовження навчання і гуртожиток (для дітей віком від 16 років). 

 

Рішення про місце переведення/влаштування дитини приймається виключно в її інтересах 
і з урахуванням думки та бажання дитини. 

 

ІІ. ОПИС ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЛЯ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ 

 Запропоновані в цій методиці інструменти дозволяють членам команди структуровано 
зібрати інформацію про вихованця і його біологічну сім'ю, на основі якої вони можуть 
оцінити ситуацію, потреби та потенціал кожного вихованця й прийняти адекватне рішення 
про його подальше влаштування.  

Форми розроблені таким чином, що фахівець може зафіксувати об’єктивні дані (наприклад, 
з документів і даних обстежень), свідчення і відповіді людей, яких опитує, а також внести 
дані власних спостережень. Форми містять низку питань, які передбачають однозначні 
відповіді «так» чи «ні». Заповнюючи форму, фахівець має вибрати правильну відповідь, 
якщо є практичні докази або свідчення щодо обраного варіанта. Якщо не можна відповісти 
на запитання в момент заповнення форми, в «Коментарях» слід зазначити: «Потрібна 
додаткова інформація» або записати результати власних спостережень чи спостережень 
інших фахівців, сусідів. Якщо фахівець бачить, що поведінка та вчинки дитини чи батьків 
відрізняються від їхніх відповідей, він також має це зазначити.  

  Якщо інформацію можливо отримати лише на основі усних свідчень, фахівець має 

зазначити «за словами…», наприклад «за словами сусідів, батьки часто сваряться». 

Додаткову значиму інформацію, пояснення та результати спостережень фахівець зазначає 

у коментарях до кожного розділу форм оцінювання. 
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1.  ОЦІНКА СОЦІАЛЬНОГО СТАНОВИЩА ДИТИНИ 

Форма оцінки соціального становища дитини складається з двох частин: карти соціального 
становища дитини та зведеної форми оцінки потреб. 
 
За своїм змістом форма оцінки за цим блоком є зведеною формою і містить дані щодо 
соціального становища, життєвих обставин дитини, висновки і рекомендації всіх членів 
міждисциплінарної команди. 
 
Для внесення даних до карти соціального становища дитини дослідження проводиться 
на основі об’єктивних даних, переважно таких, що зазначені в документах. Ці дані є 
базовими для проведення оцінки потреб дитини іншими фахівцями міждисциплінарної 
команди.  

У зведеній формі оцінки потреб дитини фіксуються загальні результати за чотирма 
блоками проведеної кожним фахівцем міждисциплінарної команди оцінки. По кожному 
блоку зазначаються потреби, що незадоволені, висновки і рекомендації щодо необхідних 
послуг і допомоги. Рекомендації можуть включати соціальні, медичні, педагогічні послуги, 
юридичну та психологічну допомогу. У цій формі фіксується обґрунтоване (мотивоване) 
рішення команди експертів про подальшу форму влаштування дитини на основі усіх 
проведених оцінок й з урахуванням бажання дитини.  

Форму заповнює координатор міждисциплінарної команди після обговорення випадку 
дитини міждисциплінарною командою, додаючи до неї висновки і рекомендації з карт за 
кожним блоком, а також висновки і рішення, що були прийняті під час командного 
обговорення. 

Форму підписує кожен член команди та працівники закладу, які брали участь в проведенні 
оцінки та будуть розробляти індивідуальні плани роботи з дитиною у закладі.  
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ФОРМИ ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОГО СТАНОВИЩА ДИТИНИ  

 

ФОРМА 1.  КАРТА СОЦІАЛЬНОГО СТАНОВИЩА ДИТИНИ  

 

ПІП особи, яка здійснює оцінку: _________________________________________________ 

 

Дати проведення оцінки:                                                           Номер справи 

 

I. Загальна інформація про дитину 
 

Прізвище, ім’я, по-батькові дитини 

____________________________________________________ 

 

 

Дата народження                                Стать Ч   Ж     Етнічне 

походження_______________ 

 

Місце народження   

 

 

Чи має дитина свідоцтво про народження/чи зареєстровано народження?    Так     Ні 

          

      

 

 

Дата першого розлучення з родиною __________________________ 

 

Тривалість перебування в 

закладах опіки: 

 

Дата прийняття дитини до даного дитячого 

будинку: 
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Перше розміщення (тип, термін): Друге розміщення (тип, термін): 

Третє розміщення (тип, термін): 

 

Періоди повернення у родину (якщо догляд надавали 

родичі): 

З              по__________              

З              по__________              

 

Причини розміщення в інституції: 

_______________________________________________________________________________

____ 

_______________________________________________________________________________

____ 

 

Юридичний статус дитини 

 

Дата встановлення 

статусу 

Джерело інформації 

(документ/рішення, що 

підтверджує статус 

Дитина-сирота  

(обоє батьків померли) 

  

Дитина-сирота  

(стосовно одного із батьків) 

  

Дитина, позбавлена батьківського 

піклування у зв’язку  з  

(уточнити причини позбавлення) 

  

Дитина позбавлена батьківського 

піклування стосовно одного із 

батьків у зв’язку  з  

(уточнити причини позбавлення)  

  

Дитина тимчасово влаштована 

 

  

Інше (що саме)   
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_______________________________________________________________________________

____ 

 

 

Чи відбувалась оцінка становища дитини іншими спеціалістами 

Так                         Ні                          Невідомо  

 

Дані про оцінку іншими спеціалістами: 

Який саме 

спеціаліст 

Дати 

проведення 

оцінки 

Документація, карти чи форми оцінювання або 

короткі висновки оцінки спеціалістів 

   

   

   

 

ІІ. Дані про сім’ю  

Біологічна мати 

ПІП матері Місце проживання 
Контактна 

інформація 

Причини 

неспроможності 

виховувати дитину 

   

 

 

 

Біологічний батько 

ПІП батька Місце проживання 
Контактна 

інформація 

Причини 

неспроможності 

виховувати дитину 

   

 

 

 

Брати, сестри дитини 
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ПІП  

братів, сестер 

дитини 

Місце 

проживання/розміщення  

Контактна 

інформація 

Причини 

неспроможності 

виховувати дитину 

    

    

    

    

    

 

Розміщення інших неповнолітніх братів/сестер  

з родиною 

 

 Інше (опишіть) 

 

в іншій 

інституції 

 

  

прийомній сім’ї 

 

  

 

Інші родичі дитини 

ПІП родичів Місце проживання 
Контактна 

інформація 

Причини 

неспроможності 

виховувати дитину 

    

    

    

    

    

 

 

Чи підтримуються контакти дитини з біологічною родиною?         Так         Ні       
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Члени родини,  

з якими підтримуються контакти 
Регулярність 

Мати  Щотижня  

Батько  Раз на два тижні  

Брати/сестри  Щомісяця  

Бабуся  Раз на квартал  

Дідусь  Раз на рік  

Тітка  Інше (зазначте)  

Дядько    

Інші (зазначте)   

 

Короткий опис обставин життя дитини (викладіть відомі вам значимі обставини 

життя дитини від народження до дати проведення оцінки) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

ІІІ. Майнові права дитини 

 

Чи закріплено за 

дитиною житло?  

Так  

 

Ні  

Яке саме житло  

__________________________________________________ 

Площа   ___________кв. м, 

кімнат_________________________ 

 

Місце знаходження (адреса): 

__________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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форма власності__________________________________ 

 

Документи, що закріплюють житло за дитиною  

(№ постанови суду) 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Хто зараз проживає на цій площі ___________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Чи має дитина інше 

майно? 

Так  

 

Ні  

 

Яке саме майно має дитина: 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Якими документами підтверджується право дитини на 

це майно? 

______________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Чи забезпечують 

органи опіки та 

піклування 

збереження 

житла/майна, що 

належить дитині? 

Так  

 

Ні  

Коментар________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
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Чи призначені 

дитині соціальні 

виплати (аліменти, 

пенсія по втраті 

годувальника, 

стипендія інші 

виплати)? 

Так  

 

Ні  

Зазначити, які саме, їх розмір та номер постанови 

суду, який встановив ці виплати: 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

 

Коментарі/додаткова інформація до розділу «Майнові права дитини» 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

ІV. Здоров’я і розвиток дитини 

 

Чи має дитина медичну картку?  Так     Ні      

 

Чи має дитина фізичні 

вади або медичні 

проблеми? Так  

 

Ні  

 

Які саме: ______________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

Чи має дитина 

проблеми у розвитку? Так  

 

Ні  

Які саме: _______________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

Чи відповідає рівень 

розвитку дитини її віку? 

Так  

 

Коментар: ______________________________________ 

________________________________________________ 
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Ні   

Чи встановлено дитині 

інвалідність? 

 

Чи є індивідуальна 

програма реабілітації? 

Так  

 

Ні  

Коментар: 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

V. Навчання/освіта дитини 

 

Рік Освітній заклад Група/клас навчання 

   

   

   

 

ПІП експерта з проведення оцінки Підпис 

 

Дата оцінки 

   

 

 

 

 

ФОРМА 2. ЗВЕДЕНА КАРТА ОЦІНКИ ПОТРЕБ ДИТИНИ 

 

Дати проведення оцінки:                                                           Номер справи 

 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові дитини 

 

Вік дитини ______________________ 
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І. Соціальне становище (життєві обставини) 

 

Висновки 

Потреби, що незадоволені 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Рекомендації щодо послуг і допомоги 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

ІІ. Здоров’я дитини 

Висновки 

 

Потреби, що незадоволені 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Рекомендації щодо послуг і допомоги: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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ІІІ. Соціально-психологічний розвиток дитини і навчальна діяльність 

Висновки: 

Потреби, що незадоволені 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Аспекти, що потребують втручання/розвитку 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Рекомендації щодо послуг і допомоги: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

  

ІV. Фактори сім'ї та середовища 

Висновки 

Потреби, що незадоволені 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Аспекти, що потребують втручання/розвитку 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Рекомендації щодо послуг і допомоги 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

V. Висновки щодо подальшого влаштування дитини 

 

Повернення дитини в біологічну сім’ю  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Які ресурси необхідно залучити 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Інші висновки у разі, якщо повернення в біологічну сім’ю неможливе: 

 

Влаштування під опіку/піклування родичів 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Влаштування до сімейних форм виховання  

_________________________________________________________________________ 
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Інші види влаштування: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Бажана дитиною форма влаштування:_______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Забезпечення зв’язку/контактів з сім’єю: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

ПІП експертів з проведення оцінки Підпис 

 

Дата 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

Поінформованість працівників будинку дитини та залучених фахівців про результати оцінки 

 

ПІП Посада Підпис Контактний телефон 
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2. ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ 

 

Завданнями оцінювання потреб за даним блоком є:  

1. оцінити стан здоров’я та можливі ризики для здоров’я дитини, наявність чи 
відсутність хронічної (у тому числі вродженої) патології,  

2. оцінити рівень і гармонійність фізичного та психічного розвитку дитини; 
3. визначити групу здоров’я дитини та за потреби додаткові медичні заходи для 

забезпечення її здоров’я. 
  

Для проведення оцінки вихованців лікар-педіатр користується уніфікованою комплексною 
методикою обстеження стану здоров’я та фізичного розвитку дітей та підлітків, що 
використовується у повсякденній педіатричній практиці й дозволяє визначити групи 
здоров’я дітей та групи, що потребують специфічної медичної допомоги та (або) 
диспансерного нагляду:  

• I група – здорові діти з нормальними показниками функціонального розвитку всіх 
систем, які зрідка хворіють (до 3 разів на рік), з нормальним фізичним і нервово-
психічним розвитком, що не мають суттєвих відхилень в анамнезі. 

• II група – група ризику: 
- підгрупа А – діти з факторами ризику за даними біологічного та соціального 

анамнезу; 
- підгрупа Б – діти, які мають функціональні відхилення, з початковими змінами в 

фізичному і нервово-психічному розвитку, які часто хворіють, але не мають 
хронічних захворювань. 

• III, IV і V групи – діти з хронічними захворюваннями: 
- III група – стан компенсації: рідкі загострення хронічних захворювань, рідкі гострі 

захворювання, нормальний рівень функцій організму; 
- IV група – стан субкомпенсації: часті (3-4 рази на рік) загострення хронічних 

захворювань, часті гострі захворювання (4 рази на рік і більше), погіршення 
функціонального стану різних систем організму; 

- V група – стан декомпенсації: значні функціональні відхилення (патологічні зміни 
організму; часті тяжкі загострення хронічних захворювань, часті гострі 
захворювання, рівень фізичного та нервово-психічного розвитку відповідає віку 
або відстає від нього). 

 

Здійснюючи оцінку потреб вихованців, лікар має вивчити і дослідити : 

• історію захворювань дитини, включаючи відхилення в анте-, інтра-, ранній 
постнатальний періоди; наявність/відсутність хронічної (у тому числі вродженої) 
патології; 

• функціональний стан основних органів та систем на момент проведення оцінки, 
рівень резистентності і реактивності організму дитини, здатність адаптуватися до 
незвичних умов середовища; 

• параметри росту і ваги, фізіологічного, фізичного і розумового розвитку, зміну 
розмірів тіла чи окремих його частин; розвиток і поступову диференціацію органів та 
тканин, а також функціональні зміни, що відбуваються внаслідок біологічного 
вдосконалення будови організму; 

• фактори ризику для здоров’я дитини, враховуючи вплив спадковості і будь-яких 
травмуючих чинників. 

 

Процедура оцінки стану здоров’я дітей передбачає такі методи збору інформації: 
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1. Збирання анамнезу (бесіда з дитиною та дорослими, які доглядають за дитиною, 
вивчення медичної документації). 

2. Клінічне дослідження: 
- огляд 
- пальпація 
- перкусія 
- аускультація 
- антропометричні заміри. 

3. Аналіз наявних даних лабораторних та інструментальних досліджень. 
4. Бесіди з вихованцями і працівниками дитячого будинку. 

 

Клінічне дослідження проводиться у спеціально пристосованому приміщенні (кабінеті 
медичної сестри або лікаря). Необхідний інструментарій: кушетка; простирадло; 
фонендоскоп; спирт (для протирання мембрани фонендоскопа); вата; одноразові шпателі; 
ліхтарик; апарат Ріва-Роччі (для вимірювання артеріального тиску). 

 

Зібрану інформацію та висновки лікар заносить у форму 3. Карта обстеження стану 
здоров’я дитини. 

 
Дані для п. 1. «анте-, інтра-, ранній постнатальний періоди», та 2. «Історія хвороб дитини»  
беруться з медичної карти дитини та (або) медичної карти амбулаторного хворого.  
 

У розділ 3. «Родинний анамнез» додають дані, зазначені в медичній карті дитини, медичній 
карті матері (якщо такі дані є), постанов суду про позбавлення прав, форми соціальної 
історії дитини та інших документів. Якщо документація  відсутня  але є інформація від інших 
спеціалістів, дані зазначаються із обов’язковим вказуванням «за словами …джерело 
інформації».  
 

Розділи 4. «Фізичний стан основних органів та систем на момент обстеження» та 5. «Стан 
психічного здоров’я дитини на момент обстеження» заповнюються на основі огляду дитини 
та клінічного дослідження. 

 

Дані для розділу 7. «Навички здорового способу життя» збираються шляхом бесіди з 
дитиною, педагогами та спостережень лікаря за поведінкою дитини.  

 

Методика клінічного обстеження дитини: 

№ Органи та системи Метод 

 

Приблизний 

час 

обстеження 

(хв.) 

1. Шкірні покрови Огляд, пальпація 2 

2. Підшкірна клітковина Огляд, пальпація 2 

3. Лімфатичні вузли Огляд, пальпація 2 
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4. М’язова система Огляд, пальпація 2 

5. Кістково-суглобна система Огляд, пальпація, антропометрія 5 

6. 
Органи дихання Огляд, пальпація, перкусія, 

аускультація 
10 

7. 
Серцево-судинна система Огляд, пальпація, перкусія, 

аускультація 
8 

8. Кров та кровотворення Огляд, пальпація 2 

9. Система гемодинаміки Аускультація 5 

10. Травна система Огляд, пальпація, перкусія 10 

11. Сечова система Огляд, пальпація, перкусія 5 

12. Ендокринна система Огляд, пальпація 5 

13. Статева система Огляд, пальпація 2 

Анамнестичні дані 20 

Аналіз даних лабораторних та інструментальних досліджень 10 

Всього: 90 

 

На основі даних оцінювання стану здоров’я дитини експерт має визначити: 

- клінічний діагноз та (чи) групу здоров’я дитини; 
- дати висновок щодо необхідного додаткового обстеження та лікування дитини; 
- сформувати рекомендації щодо подальшого ведення (супроводу) дитини. 

 

Рекомендації лікаря за блоком «здоров’я» мають передбачати:   

- належне медичне обслуговування в разі хвороби; 
- адекватне і повноцінне харчування;  
- відповідні фізичні навантаження;  
- обстеження в ході зростання, обстеження у різних фахівців, наприклад, окуліст, 

стоматолог та інші; 
- профілактичні заходи (вакцинацію у разі необхідності). Для дітей старшого віку 

профілактика захворювань включає також сексуальне виховання та консультування 
про фактори, що згубно впливають на здоров'я, наприклад, про зловживання 
тютюном, алкоголем, наркотичними речовинами тощо. 
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ФОРМА 3. КАРТА ОБСТЕЖЕННЯ СТАНУ ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ 

 

Заповнюється лікарем-педіатром  

 

ПІП 
дитини______________________________________________________________________ 

 

Вік_______________ дата народження___________________________________________ 

 

1. Дані про анте-, інтра-, ранній постнатальний періоди 

 

Народився доношеним (так, ні) ____________ маса__________ зріст_____________ 

 

Вагітність _______ перебіг: токсикоз І чи ІІ половини, загроза зриву, АТ, набряки, анемія, 
ОРВІ, ангіни, загострення хронічних процесів, паління, інші шкідливі звички 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Пологи ___________ перебіг: стимуляція, асфіксія, травма, жовтяниця фізіологічна, 
патологічна, інші особливості ___________________________________________________ 

 

Вигодовування: природне до __________________, змішане до ___________________ 

 

Щеплення: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

2. Історія хвороб 

Особливості захворювань:  

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

вперше захворів на (що, коли)  

___________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 

 

частота захворювань (за рік)_____________________ тяжкість: легка, середня, тяжка 
температурна реакція від ____________________ до _____________________________ 

Перенесені захворювання (вік):  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Приймав лікування (як часто, яке): 

Антибіотики _____________________, Сульфаніламіди_______________________ 

Жарознижуючі ___________________, Антигістамінні _________________________ 

 

Коментар (реакція на ліки, алергічні реакції):  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

В анамнезі алергічні реакції на:  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

3. Родинний анамнез: 

- спадкові хвороби: 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

- захворювання, для яких характерна спадкова схильність: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

- психічні захворювання у батьків: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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4. Фізичний стан основних органів та систем на момент обстеження 

ЕКД: висип на щоках, тілі, себорея, «географічний» язик, алергічний риніт, кон’юнктивіт та 
інше  

__________________________________________________________________________ 

 

НАД: легка збудливість, звична рвота, запах ацетону, гіперкінези та інше 

__________________________________________________________________________ 

 

ЛГД: збільшення тимуса, збільшення (стійке) лімфатичних вузлів, хронічний тонзиліт, 
аденоїдит (компенсов., субкомпенсов., декомпенсований) 

адено- _____________, тонзило- ________________ , аппендэктомія ________________ 

 

 

Вага ________, зріст______, пульс_______, АТ________, ЧД ________ 

гострота зору ____________, шепітна мова _________________ 

 

Шкірні покрови: тілесного кольору, чисті, бліді, сухі, вологі, підсилення судинного малюнку, 
телеангіоектазії, гіперпігментація, депігментація; тіні під очима, носогубний трикутник 
іктеричний, цианотичий, блідий). 

 

Видимі слизові_______________, зуби _________________, зів ____________________ 

мигдалики ___________________ І, ІІ, ІІІ ст. (рихлі, ін’єктовані, цианотичні), 

язик (вологий, сухий, обкладений – злегка, помірно, густо; кольор – білий, сірий, жовтий) 

лімфовузли (одиночні, множинні, ступінь І, ІІ, ІІІ): 

підчелюстні, шийні, пахові, інші ____________ ; щитоподібна залоза _________________ 

 

Грудна клітина ______________________ порушення осанки : сколіоз, лордоз, кіфоз. 

  

Легені: перкуторно_________________, аускультативно ___________________________ 

 

Серце: тони достатньої звучності, злегка послаблені, послаблені, шум 
___________________________________________________________________________ 

 

границі серця (ліва, права, верхня) відповідають віковій нормі, розширені 
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Живіт (активно напружує, м’який); печінка______________, селезінка _______________ 

Фізіологічні випорожнення: ___________________________________________________ 

5. Стан психічного здоров’я дитини на момент обстеження: 

 

Прояви дізонтогенезу 
так 

ні 

Коментар:  

____________________ 

 

Прояви затримки фізичного 
розвитку 

так 

ні 
Коментар:  

 

Прояви затримки психічного 
розвитку 

так 

ні 
Коментар:  

 

Прояви розумової відсталості 
так 

ні 
Коментар:  

 

6. Параклінічні дослідження, аналізи (з медичної картки дитини): 

- кров: 
__________________________________________________________________ 

- сеча: 
__________________________________________________________________ 

- кал: 
___________________________________________________________________ 

- зіскоб на ентеробіоз: 
_____________________________________________________ 

- флюорографія:  
_________________________________________________________ 

- інше: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

7. Навички здорового способу життя 

Індикатори Варіанти відповіді Коментарі 

Відповідально ставиться до свого 

здоров’я 
□ так 
□ ні 

 

Знає, де знаходиться поліклініка 
□ так 
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□ ні 

Знає ПІП дільничного лікаря □ так 
□ ні 

 

Може викликати дільничного лікаря  □ робить самостійно 
□ з підтримкою інших 
□ не вміє цього робити  

 

Знає, в чому полягає суть основних 

спеціалізацій лікарів (офтальмолога, 

гастроентеролога, невропатолога, 

психіатра, кардіолога, хірурга, 

дерматолога та ін.) 

□ чітко розуміє 
□ має нечітке уявлення про 

спеціалізації фахівців 
□ не знає про суть 

спеціалізації фахівців 

 

Звертається до лікарів у разі 

потреби 

□ робить самостійно 
□ з підтримкою інших 
□ не вміє цього робити  

 

Може пояснити лікарю, в чому суть 

розладу здоров’я 

□ робить самостійно 
□ з підтримкою інших 
□ не вміє цього робити  

 

Дотримується рекомендацій лікаря 
□ робить самостійно 
□ з підтримкою інших 
□ ігнорує рекомендації та 

вказівки лікаря 

 

 

Може надати швидку допомогу собі 

або іншим у разі потреби 
□ робить це самостійно 
□ з підтримкою інших 
□ не вміє цього робити 

 

Вживає алкоголь □ слабоалкогольні напої 
□ міцні алкогольні напої  
□ часто  
□ рідко 
□ ніколи 

 

Палить □ так 
□ рідко 
□ ні 

 

Має комп’ютерну залежність □ так 
□ ні 

 

Вживає психоактивні речовини 
□ регулярно вживає ПАР 
□ ні, але був досвід 
□ ніколи  

 

Знає про наявність контрацептивних 

засобів 
□ так 
□ ні 

 

Знає, що таке ВІЛ/СНІД  

(шляхи передачі, ознаки, наслідки) 

□ володіє відповідними 
знаннями  

□ має невиразне уявлення  
□ нічого не знає 

 

Знає, де можна пройти тестування 

на ВІЛ/СНІД 
□ так 
□ ні 
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У молодої людини є відповідальний 

дорослий, якому вона може 

довіряти та поговорити про секс і 

контрацептиви  

□ так       (зазначте, хто) 
□ ні 

 

Інше, додатково (що саме): 

______________________________ 

 

  

 

Висновки щодо здоров’я:  

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Група здоров’я  

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Коментарі/додаткова інформація (розділ «Здоров’я і розвиток дитини») 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Рекомендації: 

лікування__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

лабораторні дослідження: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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інструментальні дослідження: 

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

консультації спеціалістів: пульмонолог; кардіолог; нефролог; гастроентеролог; дерматолог; 

інфекціоніст; психіатр, ін. 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

режим: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

харчування: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

фізичні навантаження: 

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

оздоровчі та профілактичні заходи: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

ПІП експерта з проведення оцінки Підпис 

 

Дата оцінки 
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3. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ І НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Мета проведення оцінки за цим блоком полягає в тому, щоб визначити рівень соціальних 

компетенцій, психосоціального та інтелектуального розвитку, емоційної сфери вихованця 

відповідно до його вікової норми. На основі цього фахівець може зробити висновки щодо 

психологічної готовності вихованця до самостійного життя або повернення в біологічну 

сім’ю і спланувати заходи з підтримки, що допоможуть дитині інтегруватись та адаптуватись 

в новому середовищі (в залежності від місця, що найкраще відповідатиме індивідуальним 

особливостям та соціальній історії дитини). 

 

У цьому аспекті психолог досліджує соціальні навички, психологічний, емоційний стан та 

навчальну діяльність дитини, взаємостосунки з однолітками і дорослими, виявляє сильні і 

потреби та робить висновок щодо рівня сформованості соціальної компетентності і 

адаптивного потенціалу дитини.  

 

Дослідження включає такі етапи:  

• вивчення соціальних історій дітей, в т.ч. історії сім’ї і раннього дитинства вихованця, 
взаємостосунків з рідними та оточенням в закладі, освітню діяльність;  

• безпосереднє дослідження індивідуальних особливостей дітей за допомогою бесід, 
спостережень, психологічних тестів; 

• опитування працівників закладів; 

• заповнення бланків діагностичних та проективних методик. 
 

Основні методи оцінки соціально-психологічного розвитку дитини:  

• тести, проективні методики, рольові ігри;  

• вивчення даних оцінки інших членів команди: життєвого становища дитини, факторів 
сім’ї та середовища, генограми сім’ї дитини; 

• бесіда з дитиною; 

• інтерв’ю з працівниками закладу, вчителями шкіл, в яких навчаються діти; 

• неформалізоване спостереження за дитиною, її настроєм, поведінкою, 
висловлюваннями; 

• складання карти соціальних контактів (екокарти). 
 

Психолог має дослідити такі основні сфери психосоціального розвитку дитини:  

• самообслуговування, соціальний інтелект та когнітивний розвиток; 

• самооцінку та самопрезентацію дитини, усвідомлення фізичних, статево-рольових і 
особистісних характеристик; 

• соціокультурні способи спілкування та взаємодії; 

• емоційний стан і поведінка; 

• ставлення до сімейної ситуації; 

• навчальну діяльність, пізнавальну здатність, активність, ініціативність, в т. ч. коло 
захоплень та інтересів дитини; 

• значуще середовище і люди (карта соціальних контактів). 
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Психосоціальна оцінка має більш гнучку структуру, ніж оцінка за іншими блоками, що 

дозволяє поступово накопичувати і додавати інформацію про вихованця за результатами 

кількох зустрічей. Фахівець може доповнювати або корегувати методи збору інформації в 

залежності від конкретної ситуації дитини.  

 

Психологічна оцінка потребує встановлення довірливих відносин між дитиною і фахівцем, 

а також достатньо часу для спостережень та психологічних тестів. Фахівець веде бесіду з 

вихованцем у вільній манері, задаючи напрямок розмови, а не читає питання з аркуша. 

Записи здійснюються після закінчення бесіди чи тестів. Це дозволяє дитині позбутися 

страху перед незнайомою людиною, зняти емоційне напруження і сконцентруватись на 

виконанні тестових завдань. Необхідну інформацію психолог також може отримати шляхом 

формалізованого та неформалізованого інтерв’ю з персоналом закладу та іншими дітьми. 

Інструментарій, рекомендований для використання оцінки за цим блоком:  

• форми 4 та 5. Карти соціального розвитку дитини  

• форма 6. Карта соціальних контактів. Екокарта або соціограма 

• форма 7. Питання для проведення бесіди з дитиною 

• форма 8. Оцінка психологічного та емоційного стану дитини  
 

Форми Картки соціального розвитку дитини дозволяють зібрати і зафіксувати 
інформацію шляхом проведення інтерв'ю  з працівниками закладу та вчителями школи, де 
навчається дитина, а також співбесіди з дитиною та іншими вихованцями закладу. Збір 
інформації відбувається шляхом усних відповідей на запитання психолога, який сам фіксує 
інформацію в карті.  

Карти містять ряд показників рівня оволодіння навичками та поведінки з урахуванням віку 
дітей в таких аспектах: 

Навички самообслуговування 

Вивчається, наскільки дитина засвоїла практичні навички догляду за собою, своїми 
особистими речами та кімнатою, враховуючи вік. Для дітей віком 6-11 років − практичні 
навички одягання, прибирання ліжка та свого робочого місця, харчування, особиста гігієна 
та охайність речей. Для дітей 12-16 років − розвиток практичних соціальних навичок та 
вмінь, необхідних для самостійного проживання, таких як вміння користуватись грошима і 
розподіляти бюджет, вміння приготувати їжу, користуватись транспортом і орієнтуватись в 
місті, тощо). Фахівець має оцінити також особистий потенціал та комунікативні навички, 
необхідні дитині для розвитку самостійності та виявити, наскільки вона здатна до 
самостійного вирішення соціальних проблем. Береться до уваги вплив на дитину його 
обмежених можливостей чи інших соціальних обставин, що перешкоджають або сприяють 
розвитку навичок самообслуговування.  

Навчальна діяльність 

Ця частина оцінки дозволяє фахівцям визначити рівень інтелектуального розвитку дитини 
та з’ясувати, чи задоволені її освітні потреби. Експерт вивчає результати навчання дитини 
в школі, інтерес і можливості для гри і самоосвіти, поведінку і взаємостосунки в школі.  

Здійснюючи оцінку потреб дитини за цим аспектом, експерт з'ясовує інформацію про: успіхи 
дитини у засвоєнні навчальної програми загалом та конкретних навчальних предметів 
зокрема, відповідність навчальних досягнень можливостям дитини; ставлення дитини до 
навчання; можливі труднощі у навчанні та спілкуванні у класі, з однолітками; стан 
відвідування дитиною школи (як регулярно вона це робить, якщо ні, то чому); чи набуває 
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дитина навичок самостійного добування інформації, як вона проводить вільний час поза 
навчанням, які її інтереси, захоплення та хобі (читає книги, грає на музичному інструменті, 
плете, малює, сидить за комп'ютером, віддає перевагу спортивним заняттям тощо) 

Комунікативні навички та взаємостосунки з дітьми та дорослими  

Оцінка цього аспекту спрямована на дослідження сформованості у дитини соціокультурних 
способів спілкування, безконфліктної і ненасильницької взаємодії, здатності формувати та 
підтримувати відносини, особливостей ставлення до однолітків і дорослих, характеру 
сприйняття дитиною внутрішньо-сімейних відносин. Цей аспект включає також дослідження 
емпатії дитини і співпереживання. 

Історія сім’ї дитини і раннього дитинства вихованця 

Така інформація допомагає визначити, коли виникла проблема і якими були передумови 
її виникнення. Фахівець може виявити підстави для психологічної корекції, ранній 
травматичний досвід, пережите насильство або досвід вживання психоактивних речовин. 
Також можна виявити родичів та інших дорослих, найбільш значущих для вихованця, які 
можуть надалі надати спеціалісту підтримку в роботі. 

Самооцінка та самопрезентація (соціальна презентація) 

У цьому аспекті фахівець має виявити, наскільки дитина розуміє свою ідентичність, 
усвідомлює себе як окрему і цінну особистість; як її/його зовнішність, поведінку або недоліки 
сприймають оточуючі, яке враження вона/він справляє, чи пишається особистими 
досягненнями та успіхами. Тут аналізуються відповідність зовнішнього вигляду дитини її 
віку, статі, культурі; охайність; поведінка в колективі і сприйняття дитини колективом, 
сприйняття порад дорослих і т.ін. Також сюди можна віднести національну, релігійну 
приналежність, почуття приналежності до сім'ї, групи однолітків і суспільства в цілому. 
Особливої ваги набуває для дитини можливість отримати поради дорослих/опікунів щодо 
презентації за різних обставин.  

 
Карта соціальних контактів (значуще середовище і люди) 

У цьому аспекті фахівець має визначити коло значимих людей для дитини як з числа 
родичів, так і поза сім'єю (друзі, однолітки, дорослі). Наприклад, це може бути шкільний 
вчитель, якому вихованець довіряє і до думки якого прислухається, соціальний працівник з 
яким у нього довірчі відносини, або лікар, якого він добре знає і до якого звертається за 
порадою. На основі бесід з дитиною та іншими вихованцями закладу фахівець може оцінити 
взаємини дитини з сім’єю та з оточенням, в т.ч ставлення до дитини з боку друзів. 
Оцінюється також якість стосунків між членами сім’ї та між сім’єю і дитиною (добрі, слабкі, 
стресові).  Фахівець має дізнатись у дитини, її друзів, дорослих і додати у форму імена 
людей, які впливають на вихованця (як позитивно, так і негативно). Навпроти кожного імені 
фіксується ступінь близькості відносин з вихованцем, частота контактів.  

Допомагає візуально відобразити соціальні контакти дитини екокарта або соціограма, яку 
спеціаліст створює разом з дитиною. Екокарта допомагає виявити ресурси, які надає дитині 
соціальне оточення для задоволення її потреб та потреб сім’ї, планування її майбутнього з 
урахуванням сильних сторін. 

Форма «Оцінка психологічного та емоційного стану дитини» допомагає зібрати та 
зафіксувати інформацію про психологічний розвиток і поведінку дитини, виявити 
особливості її емоційного стану, визначити чи благополучна дитина в емоційному плані. 

Фахівець досліджує особливості темпераменту, адекватність реакцій дитини (його емоції і 
поведінку) у різних життєвих ситуаціях, у присутності знайомих і незнайомих людей. 
Аналізується природа і якість прихильностей, ступінь самоконтролю, здатність 
адаптуватись до змін, реакція на стрес і т.ін. Для дитини, яка виховується в закладі, 
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важливими аспектами є знання про своє минуле, своє коріння, прийняття минулого, а також 
відсутність негативного ставлення до біологічних родичів дитини. 

Методи збору інформації для оцінки особистісних характеристик та емоційного стану 
дитини: 

• співбесіда з дитиною з використанням форми 7; 

• опитування працівників закладу (або інтерв’ю);  

• проективні методики, які направлені не на свідомість, а на роботу із підсвідомістю, 
що дозволяє уникнути травматичної ситуації через переживання під час відповідей 
на прямі запитання, або ж отримання недостовірної інформації через страх дитини 
чи бажання дати соціально позитивні відповіді. 

 

Рекомендовані методики психологічного дослідження:  

• для дітей віком 7-12 років: 
- Особистісні характеристики – проективні методики «Неіснуюча тварина», тест 

«Маски», рольові ігри для дослідження міжособистісних відносин дитини з 
однолітками та педагогами; 

- Емоційний стан – тест Люшера, тест «Дім, дерево, людина» (Дж. Бак);  
- Інтелектуальний розвиток – проективна методика «Малюнок людини»;  
- Пізнавальні здібності – методика «Коректурна проба», «Тепінг-тест», тест 

Векслера; 
- Самоприйняття та ставлення до сім’ї – Методика «Незакінчені речення».  

 

• для дітей 13-18років: 
- Особистісні характеристики – методики на акцентуацію характеру (Лічко), 

проективні методики «Неіснуюча тварина», «Три дерева», рольові ігри для 
дослідження міжособистісних відносин дитини з однолітками та педагогами; 

- Емоційний стан – тест Люшера, тест на агресивність; 
- Інтелектуальний розвиток – «Шкільний тест розумового розвитку» (ШТРР), 

матриці Равена; 
- Пізнавальні здібності – методика «Коректурна проба», «Тепінг-тест», матриці 

Равена, «Шкільний тест розумового розвитку»;  
- Самосприйняття та ставлення до сім’ї - методика «Незакінчені речення».  

 

Психолог також може використовувати додаткові методики та інструменти, такі як: 

- оцінка особливостей міжособистісних відносин дитини (Р. Жіль);  
- методика «Лабіринт» Л.А. Венгера для визначення типу взаємодії та співпраці; 
- методика дослідження соціального інтелекту Дж. Гілфорда, М. Салливена; 
- карти спостережень активності, самостійності, ініціативності; 
- методика одномиттєвих зрізів – спостереження за комунікацією дітей в групі . 

 

При обстеженні психолог обирає найбільш показові та прийнятні для ситуації дитини 
методи та методики, враховуючи вікові та індивідуальні особливості дітей, щоб не 
обтяжувати їх об’ємними та тривалими тестами та дослідженнями. 
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ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КОМПОНЕНТУ 

ПОТРЕБ ДІТЕЙ  

 

ФОРМА 4. КАРТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ 6-11 РОКІВ, ВИХОВАНЦЯ 

ДИТЯЧОГО БУДИНКУ 

Прізвище, ім’я дитини _______________________________________ Вік ___________ 

А. Самообслуговування 

Зміст уміння 
 

Може 

самостійно 

«+»  

Може самостійно, 

але іноді 

потребує 

допомоги й 

контролю 

Не може, 

потребує постійної 

допомоги та 

контролю 

Прибирання ліжка    

Прибирання кімнати, свого 
робочого місця 

   

Виконання ранкових та 
вечірніх 
гігієнічних процедур: 
• вмивання 
• чищення зубів 
• миття ніг 

   

Прання невеличких 
особистих 
речей (носових хусточок, 
шкарпеток тощо) 

   

Користування душем    

Вміння одягатися    

Турбота про свій зовнішній 
вигляд 

   

Користування столовими 
приборами (виделкою, 
ложкою, 
чашкою) 

   

Розуміння значення грошей    

Користування транспортом    

Приготування простих страв 
(порізати хліб, зробити 
бутерброд) 

   

Коментарі:  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Б. Самопрезентація (за даними спостережень, інтерв’ю зі спеціалістами, бесід з 

дитиною) 

Характеристика Так Не завжди Ні 

Усвідомлює свою гендерну приналежність    

Виглядає відповідно до статі та віку    

Пишається своїми досягненнями    

Оцінює себе позитивно    

Постійно відчуває себе винним     

Тримається впевнено у знайомому  

колективі 

   

Тримається впевнено у не знайомому 

колективі 

   

Слідкує за своїм зовнішнім виглядом    

Має гарно розвинені комунікативні навички    

Прагне мати багато друзів    

Намагається контролювати свої емоції в 

присутності інших 

   

Прагне виглядати гарно в очах оточуючих    

Не боїться виступати перед публікою    

Любить бути у центрі уваги    

Інше (що саме)     

Характер самопрезентації дитини/коментарі 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

В. Навчальна діяльність дитини 

Школа ___________________ Клас ___________________ 

 

 

Відвідує школу 

 регулярно самостійно 
 не регулярно 
 іноді потребує допомоги й контролю  
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  потребує постійної допомоги та 
контролю 

 

Готується до занять 

 

 самостійно  
 іноді потребує допомоги й контролю  
 потребує постійної допомоги та 

контролю 

Відповідність навчальних 

успіхів рівню розвитку та 

здібностей дитини 

 

 відповідає повністю 
 має потенціал вчитися краще 
 не відповідає 

Рівень засвоєння дитиною 

навчальної програми 

 повністю засвоїла навчальну програму 
 так, майже засвоїла 
 засвоїла дуже мало  
 не справляється з програмою 

Предмети, в яких дитина демонструє  

найкращі (для себе) успіхи  

 

 математика 
 література 
 фізика 
 природничі 
 творчі предмети 
 інші _________________________ 

 

Предмети, що подобаються дитині  

(за її словами)  
 

Стосунки в школі 

 

 конфліктує з дітьми 
 конфліктує з вчителями  
 хороші робочі 

 

Г. Ставлення до сімейної ситуації  

(за результатами бесіди з дитиною, опитувань працівників закладу) 

 

Чи знає дитина історію своєї сім’ї                           Так      Ні   

 

Чи прив’язана дитина до когось з членів сім’ї?    Так      Ні  

До кого саме _________________________________   

Чи відбуваються контакти з біологічною сім’єю? У який спосіб, з ким, як часто? 

_____________________________________________________________________________ 
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Як дитина ставиться до цих контактів? (чекає, радіє, сама прагне чи просто приймає 

ситуацію, не хоче підтримувати, тощо) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Як можна охарактеризувати ставлення дитини до батьків (жаліє, прагне зустрічей, 

боїться; як саме дитина говорить про батьків, тощо) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Як можна охарактеризувати взаємовідносини з сестрами та братами (чи всіх братів 

та сестер дитина знає; як часто зустрічаються (якщо не з усіма, то з ким саме); 

наявність/відсутність конфлікту) 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Як дитина пояснює причини свого перебування в дитячому будинку? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Чи висловлює бажання повернутися /об’єднатися зі своєю біологічною родиною?  

З ким саме? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Коментарі:  

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Д. Взаємостосунки з дітьми та дорослими 

Соціальна мережа стосунків (зазначте найбільш значимих людей, які впливають на 

дитину як позитивно, так і негативно а також характер стосунків, наприклад: близькі, 

теплі відносини, нейтральні відносини, напружені, конфліктні відносини.) 
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Категорія (запишіть, хто саме) Частота Характер стосунків 

Родичі  

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

  

Однолітки в закладі  

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

  

Однокласники 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

  

Вчителі 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

  

Працівники закладу 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

  

Сусіди вдома 

______________________________ 
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______________________________ 

______________________________ 

 

Інші  

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

  

 

Е. Комунікативні навички та особливості взаємостосунків з іншими 

 Характеристики Так  Ні Коментарі 

Вміння налагодити контакти: 

- ініціює дружні стосунки з іншими 
(ровесники, старші, молодші) 

- підтримує контакти з іншими 
- має переважно дружні стосунки 
- кривдить слабших, знущається з інших 
- прагне керувати іншими 
- ділиться з іншими речами, їжею 

   

Ставлення до дорослих/персоналу: 

- ставиться з повагою, охоче виконує 
доручення  

- поводиться зухвало, брутально  
- не виявляє особливих емоцій під час 

спілкування з дорослими, покірно 
виконує доручення 

- довіряє дорослим свої проблеми, 
радиться 

   

Під час конфліктних ситуацій: 

- поводиться агресивно (б’ється, 
лається) 

- не може себе захистити, плаче, шукає 
захисту в інших 

- вміє відстояти свою позицію без  
проявів агресії 

   

Приймається  групою однолітків, має 

позитивний соціальний статус 

   

 

Оцінка дитини оточуючими (за словами дітей та дорослих за результатами бесід, 

інтерв’ю): 
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Оцінка дитини однолітками 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Оцінка дитини вихователями/педагогами  

 

____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Є. Захоплення та інтереси дитини 

Характеристики Так Ні 

Участь у різних заходах, які проводяться в 

будинку чи школі: 

- активна при підготовці та проведенні заходів 
- проявляє ініціативу під час підготовки  
- бере участь, тому що примушують дорослі 

  

Відвідує гуртки та секції  

(якщо так, зазначте, які саме) 

  

У вільний час надає перевагу: 

- читанню 
- майструванню 
- перегляду телевізора 
- байдикуванню 
- інше, що саме 

  

Має особисті захоплення та уподобання  

 

Зазначте які: 

________________ 

_________________

_______________ 

 

 

 

Висновки за всіма розділами «Соціальний розвиток дитини і навчальна діяльність» 

 

Показники Оцінка рівня Коментарі 
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Навички 

самообслуговування 

 

відповідає 

віку 

 частково 

відстає 

 суттєво 

відстає 

 

Самопрезентація  

 

адекватна 

віку та 

ситуації 

 частково 

неадекватна 

 зовсім 

неадекватна 

 

Комунікативні навички 

(в межах 

індивідуальних 

особливостей) 

 

 добре 

розвинуті 

 

частково  
 має 

проблеми 

 

Когнітивний розвиток 

 

відповідає 

віку 

 відстає 
 суттєво 

відстає 

 

Соціальний інтелект - 

згідно віку 

 

відповідає 

віку 

 відстає 
 суттєво 

відстає 

 

Пізнавальна/навчальна 

діяльність 
 успішна  середня 

 суттєво 

відстає 

 

Соціальні контакти 

(родичі, друзі) 

 

 має 

коло 

контактів 

 

 обмежене 

коло 

контактів 

 дуже 

обмежено 

 

Соціокультурна 

поведінка 

 

адекватна 

віку та 

ситуації 

 частково 

неадекватна 

 зовсім 

неадекватна 

 

Соціальна готовність 

до самостійного життя 
готова 

 потребує 

підтримки і 

супроводу 

 не готова, 

потребує 

постійного 

супроводу 

 

Навички 

самоконтролю, 

саморегуляції 

 добре 

розвинуті 

 

частково  
 має 

проблеми 
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Сильні сторони 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Потреби 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Рекомендації щодо послуг і допомоги 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

 

ПІП експерта з проведення оцінки Підпис 

 

Дата оцінки 

   

 

ФОРМА 5.  

КАРТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ 12-18 РОКІВ, ВИХОВАНЦЯ  ДИТЯЧОГО 

БУДИНКУ 

Прізвище, ім’я 

дитини__________________________________________Вік______________ 

 

А. Самообслуговування 

Характеристики Може 

самостійно 

«+» 

Може самостійно, 

але іноді 

потребує 

допомоги й 

контролю 

Не може, 

потребує 

постійної 

допомоги та 

контролю 
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Навички гігієни відповідно віку дитини: 

- чистить зуби 
- приймає душ 
- дотримується гігієни під час   

менструацій 

- прибирає свої речі, ліжко 

   

Пере та прасує свої речі    

Прибирає кімнату  

Миє посуд 

   

Дбає про свій зовнішній вигляд    

Догляд за своїми особистими речами 

(одягом, взуттям, підручниками тощо) 

   

Приготування їжі    

Користування грошима     

Вміння робити покупки    

Користування побутовою технікою    

Переміщення вулицею, користування 

громадським транспортом 

   

Користування послугами установ 

(пошта, лікарня, кінотеатр тощо) 

   

Б. Самопрезентація 

Характеристика Так Не завжди Ні 

Усвідомлює свою гендерну приналежність    

Виглядає відповідно до статі та віку    

Пишається своїми досягненнями    

Відчуває приналежність до колективу    

Оцінює себе позитивно    

Постійно відчуває себе винним     

Тримається впевнено у знайомому  колективі    

Тримається впевнено у не знайомому колективі    

Слідкує за своїм зовнішнім виглядом    
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Має гарно розвинені комунікативні навички    

Прагне мати багато друзів    

Прагне виглядати гарно в очах оточуючих    

Не боїться виступати перед публікою    

Любить бути у центрі уваги    

Інше (що саме) 

___________________________________________ 

 

   

 

Коментарі  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________ 

 

В. Навчальна діяльність дитини 

Школа ___________________ Клас ___________________ 

 

 

Відвідує школу 

 

 регулярно самостійно 
 не регулярно 
 іноді потребує допомоги й контролю  
 потребує постійної допомоги та контролю 

 

Готується до занять 

 

 самостійно  
 іноді потребує допомоги й контролю  
 потребує постійної 
 допомоги та контролю 

Відповідність навчальних 

успіхів рівню розвитку та 

здібностей дитини 

 відповідає повністю 
 має потенціал вчитися краще 
 не відповідає 

Рівень засвоєння дитиною 

навчальної програми 

 повністю засвоїла навчальну програму 
 так, майже засвоїла 
 засвоїла дуже мало  
 не справляється з програмою 

Предмети, в яких дитина демонструє  

найкращі (для себе) успіхи  

 математика 
 література 
 фізика 
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  природничі 
 творчі предмети 
 інші _________________________ 

Предмети, які подобаються дитині  

(за її словами)  

 

 

Стосунки в школі  

 

 конфліктує з дітьми 
 конфліктує з вчителями  
 хороші робочі 

 

Г. Ставлення до сімейної ситуації 

Чи знає дитина історію своєї сім’ї                           Так      Ні   

 

Чи прив’язана дитина до когось з членів сім’ї?    Так      Ні  

До кого саме _________________________________   

Чи відбуваються контакти з біологічною сім’єю? У який спосіб, з ким, як часто? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Як дитина ставиться до цих контактів? (чекає, радіє, сама прагне чи просто приймає 

ситуацію, не хоче підтримувати, тощо) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Як можна охарактеризувати ставлення дитини до батьків (жаліє, прагне зустрічей, 

боїться; як саме дитина говорить про батьків,  тощо) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Як можна охарактеризувати взаємовідносини з сестрами та братами (чи всіх братів та 

сестер дитина знає; як часто зустрічаються (якщо не з усіма, то з ким саме); чи проживають 

разом; наявність/відсутність конфлікту) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Як дитина пояснює причини свого перебування в дитячому будинку? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Чи висловлює бажання повернутися /об’єднатися з біологічною родиною? З ким 

саме? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Коментарі:  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Д. Взаємостосунки з дітьми та дорослими 

Соціальна мережа стосунків (вкажіть найбільш значимих людей, які впливають на 

дитину як позитивно, так і негативно, характер стосунків, наприклад: близькі, теплі 

відносини, нейтральні,  напружені, конфліктні відносини.) 

 

Категорія (запишіть, хто саме) Частота Характер стосунків 

Родичі  

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

  

Однолітки в закладі  

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
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Однокласники 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

  

Вчителі 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

  

Працівники закладу 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

  

Сусіди вдома 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

  

Інші  

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

  



Тренінгова програма з деінституціалізації. 

Матеріали підготовлені БО «Надія і житло для дітей» 419 

 

 

Е. Комунікативні навички та особливості взаємостосунків з іншими 

 Характеристики Так  Ні Коментарі 

Вміння налагодити контакти: 

- ініціює дружні стосунки з іншими 
(ровесники, старші, молодші) 

- підтримує контакти з іншими 
- має переважно дружні стосунки 
- кривдить слабших, знущається з інших 
- прагне керувати іншими 
- ділиться з іншими речами, їжею 

   

Ставлення до дорослих (персоналу): 

- ставиться з повагою, охоче виконує 
доручення  

- поводиться зухвало, брутально  
- не виявляє особливих емоцій під час 

спілкування з дорослими, покірно 
виконує доручення 

- довіряє дорослим свої проблеми, 
радиться  

   

Під час конфліктних ситуацій: 

- поводиться агресивно (б’ється, 
лається) 

- не може себе захистити, плаче, шукає 
захисту в інших 

- вміє відстояти свою позицію без  
проявів агресії 

   

Приймається групою однолітків, має 

позитивний соціальний статус 

   

Статеві стосунки 

- має сексуальний досвід 
- веде статеве життя в даний час,  
- застосовує практику безпечного сексу 

  З якого віку? 

 

Оцінка дитини оточуючими (за словами дітей та дорослих за результатами бесід, 

інтерв’ю): 

Оцінка дитини з боку однолітків ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Оцінка дитини з позиції вихователів/педагогів __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Є. Захоплення та інтереси дитини 

Характеристики Так Ні Коментарі 

Участь у різних заходах, що проводяться 

в будинку чи школі: 

- активна при підготовці та проведенні 
заходів 

- проявляє ініціативу при підготовці  
- бере участь, тому що примушують 

дорослі 

   

Відвідує гуртки та секції  

(якщо так, зазначте, які саме) 

   

У вільний час надає перевагу: 

- читанню 
- майструванню 
- перегляду телевізора 
- байдикуванню 
- інше, що саме 

   

Має особисті захоплення та уподобання  

 

зазначте які:  

 

 

 

Висновки за всіма розділами «Соціальний розвиток дитини і навчальна діяльність»  

 

Показники Оцінка рівня Коментарі 

Навички 

самообслуговування 

 відповідає 

віку 

 частково 

відстає 

 суттєво 

відстає 

 

Самопрезентація   адекватна 

віку та 

ситуації 

 частково 

неадекватна 

 зовсім 

неадекватна 

 

Комунікативні навички 

(в межах 

індивідуальних 

особливостей) 

 добре 

розвинуті 

 

 частково   має 

проблеми 

 

Когнітивний розвиток  відповідає 

віку 

 відстає  суттєво 

відстає 
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Соціальний інтелект - 

згідно віку 

 відповідає 

віку 

 відстає  суттєво 

відстає 

 

Пізнавальна/навчальна 

діяльність 

 успішна  середня  суттєво 

відстає 

 

Соціальні контакти 

(родичі, друзі) 

 має коло 

контактів 

 

 обмежене 

коло 

контактів 

 дуже 

обмежено 

 

Соціокультурна 

поведінка 

 адекватна 

віку та 

ситуації 

 частково 

неадекватна 

 зовсім 

неадекватна 

 

Соціальна готовність 

до самостійного життя 

готова  потребує 

підтримки і 

супроводу 

 не готова, 

потребує 

постійного 

супроводу 

 

 

 

Сильні сторони 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Потреби 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Рекомендації щодо послуг і допомоги 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

ПІП експерта з проведення оцінки Підпис 

 

Дата оцінки 
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ФОРМА 6. КАРТА СОЦІАЛЬНИХ КОНТАКТІВ 

       Сім’я                                                                                Родичі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друзі, сусіди,                                                                                   

Організації                                                                                                       Робота, школа 

                                      Спеціалісти 

     - чоловік                                                                            _____    - конфлікт 

     - жінка                                                                              __   __   - розрив 

                        - ідеалізовані особи                                        +        - позитивні стосунки 

                                                                                                   -        - негативні стосунки 

                        - особи, які померли                                        +        - амбівалентні стосунки 

                                                                                                            - наближення 

                                                                                                             - віддалення 
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Заповнення карти соціальних контактів здійснюється в кілька етапів.  

1. Необхідно визначити усіх значимих людей, навіть якщо зараз вони перебувають у 
конфлікті з тим, стосовно кого складається мапа. Для цього використовують наведені 
умовні позначення. 
 

2. У центрі кола на карті розташовується умовне зображення дитини, чия карта 
складається. Ці значимі для клієнта люди мають бути розташовані на мапі на певній 
дистанції від центра кола. Ті, хто найбільш близький, розташовуються ближче до центру, 
інші – далі. 

 

3. Далі потрібно з’єднати тих, хто знайомий одне з одним, прямими лініями. При цьому 
особу, яка заповнює карту (того, хто посередині), з’єднувати лініями ні з ким не треба, 
оскільки всі інші знайомі з цією людиною. 
 

Зображення всіх зв’язків може виявитися складним завданням, тому варто позначати 

найважливіші, наприклад: ті, що є конфліктними. Конфлікти ми позначаємо 

переривчастою, пунктирною лінією (-------/--/-------). Якщо конфлікт загострюється 

настільки, що контакт переривається, то ми називаємо це розривом (він позначається 

так: ------/   /------) . Роботу з мережею соціальних контактів часто можна описати, як 

роботу з каналами зв`язку між людьми. Інколи «викопують канали», тобто створюють 

нові контакти. Інколи прочищають канали ставлень, що засмітилися через конфлікти.  

 

4.  Необхідно позначити мінусом (-) значимих людей, стосунки з якими є негативні. Плюсом 

(+) тих, хто подобається; не позначати жодними чином ( ) тих, до кого ставлення 

нейтральне, тобто немає ні симпатії, ні антипатії, але ці людини все ж таки є значимими.  

 

5. На карті також можна показати, чи значима людина наближається до дитини, чи 

віддаляється. Для цього використовуються стрілочки, і ними зазначаємо рух до центру (            

) або від центру (         ). 

     

    Ті спільні переживання, які психолог і дитина відчувають, разом заповнюючи карту, 

скріплюють їх співпрацю і поглиблюють довіру між ними. Фахівець має змогу отримати 

інформацію про людей, важливих для дитини, і в такий спосіб може вплинути на нього 

під час прийняття рішень.  
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                  СОЦІОГРАМА. СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ДИТИНИ  

 

Ім’я та прізвище дитини             Дата складання 

 

 

ПІП спеціаліста 

 

У колах зазначте, хто саме має значення в житті дитини. В пусті кола впишіть інших значимих 

для дитини людей. Кола з’єднайте лініями, які показують взаємозв'язки дитини. 

 

                                             сильний зв’язок 

 

                                             слабкий зв’язок 

                             

                                         стресові, конфліктні стосунки 
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. 

 

Дитина 

Батько 

Сусіди 

вдома 

Брат 

Шкільні 

друзі 

 

Вихова- 

тель 

Сусіди по 

кімнаті 

Мати 

Бабуся 

Школа 

Вчитель 

Дідусь 

Сестра 

 

 

 

 



Тренінгова програма з деінституціалізації. 

Матеріали підготовлені БО «Надія і житло для дітей» 426 

ФОРМА 7. ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ БЕСІДИ З ДИТИНОЮ 

 

Доброго дня! Мене звуть ________________. Я хочу допомогти тобі, але  потребую й твоєї 

допомоги, щоб разом краще спланувати твоє життя в закладі і після закінчення школи.  

 

• А як звуть тебе? Розкажи про себе: скільки тобі років, де вчишся? 

• Пригадай, як виглядає твій ранок? Розкажи про це, будь ласка. 

• З ким найпершим ти вітаєшся? Про що ви розмовляєте? 

• В тебе завжди так розпочинався ранок чи раніше було інакше? 

• Де ти раніше мешкав? В яких умовах ти жив/ріс? З ким? Розкажи про свою сім'ю. 

• Як до тебе ставилися батьки?  

• Хто надавав підтримку, поки ти ріс? Хто надає підтримку зараз?  

• Сумуєш за ними?  За ким більше?  

• Що згадуєш найцікавіше, найприємніше?  

• З ким спілкуєшся більше за інших? Тобі цікаво з ними? Чим займаєтесь разом? 

• В школі в тебе є друзі? Хто?  

• Ви бачитесь лише у школі?  

• Буває так, що сваришся з друзями, однокласниками?  

• Вмієш миритися? А вони вміють?  

• Які твої шкільні успіхи? Є якісь труднощі в навчанні?  

• Які предмети в школі тобі подобаються найбільше?  

• Які оцінки у тебе з цих предметів?  

• Яку б оцінку ти поставив (ла) собі за власні досягнення в школі?  

• Хто з учителів тобі подобається? Ти можеш звернутися до них за допомогою?  

• А з яких предметів найскладніше робити домашнє завдання?  

• До кого ти б звернувся по допомогу? Не тільки з уроками, а взагалі? 

• За що би ти подякував (ла) вихователям, вчителям? 

• Чим займаєшся у вільний час?  

• В тебе є хобі, захоплення, уподобання до якоїсь діяльності, гри? Яке?  

• Робите це разом з друзями чи приємніше самому? 

• Що тобі найбільше подобається в собі? А що найбільше подобається в інших?  

• Що вмієш робити самостійно?  

• У чому твої сильні сторони, і як ти справляєшся з труднощами?  

• Ти би хотів щось змінити в собі?  

• Про що мрієш? Ким хочеш бути?  

• Що плануєш робити після закінчення школи? Які маєш плани стосовно жита? 

• Які особистісні якості, на твою думку, сприяють успіху в  житті? 
 

 

Дата проведення бесіди  ___________        ПІП спеціаліста 

________________________________ 
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ФОРМА 8. ОЦІНКА ПСИХОЛОГІЧНОГО ТА ЕМОЦІЙНОГО РОЗВИКУ ДИТИНИ 

 

Прізвище, ім’я дитини_________________________________________ Вік 

___________________ 

 

Опис психологічних проблем/травм дитини 

 

У зв’язку з чим виникла проблема?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Як довго вона триває?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Як до неї ставиться дитина? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Емпатія та поведінка  

Характеристики Так Іноді  Ні 

Стримує свої дії та емоції у певній ситуації    

Розуміє необхідність певних правил та 

обмежень 

   

Емоційно реагує на схвалення    

На обмеження чи покарання реагує:    
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• агресивно 

• пригнічено 

• байдуже 

Схильна до істеричних реакцій    

Приховує своє невдоволення    

Поводиться зухвало    

Часто занепокоєна та неспокійна    

Виявляє дратівливість, гнів або роздратування    

Дуже неспокійна, непосидюча    

Сприймає і адекватно розуміє основні емоційні 

стани  (гнів, страх, сум, радість, здивування, 

інтерес); 

   

Прояви емпатії, співчуття: 

- виявляє інтерес до емоційної поведінки 
інших 

- спокійно здалеку дивиться в бік дитини, 
котра щось переживає   

- яскраво, емоційно реагує на стан іншого, 
намагається допомогти 

   

Позитивно приймається групою однолітків    

Достатньо комунікативна (в межах 

індивідуальних особливостей) 

   

 

Самооцінка 

Рівень самооцінки і 

самосприйняття 

Характер самооцінки Рівень усвідомлення 

«Я» 

низьки

й 

середні

й 

високи

й 

Загальн

а  

конкретн

а 

відносн

а 

низьки

й 

середні

й 

високи

й 

         

Змістовне уявлення дитини про себе (з її слів) 
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Висновки по всіх розділах оцінки психологічного та емоційного розвитку 

Показники Так Ні Частково  

(є проблеми) 

Рекомендації щодо 

необхідної роботи і 

підтримки 

Емоційно врівноважена     

Виявляє позитивне 

самосприйняття 

    

Володіє навичками 

самоконтролю, 

саморегуляції 

    

Володіє способами 

соціокультурної поведінки і 

спілкування 

    

Проявляє емпатію, 

позитивно оцінює і приймає 

інших 

    

Проявляє агресію     

Замкнута, має страхи     

Психологічно готова до 

самостійного життя 

    

 

Рекомендації щодо послуг і допомоги 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

ПІП експерта з проведення оцінки Підпис 

 

Дата оцінки 
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  4. ФАКТОРИ СІМ'Ї ТА СЕРЕДОВИЩА 

 
Метою оцінки становища біологічної сім’ї дитини є збір даних для підготовки висновку 
стосовно реінтеграційних можливостей сім’ї і прийняття рішення щодо прийнятного для 
дитини місця переведення/виходу із закладу. Соціальний працівник в ході оцінювання має 
виявити, чи зможе сім’я забезпечити основні потреби дитини такі як: надання їжі, одягу, 
безпечного житла, адекватної особистої гігієни, відповідної медичної допомоги, належний 
захист від шкоди або небезпеки.  Чи відчуватиме дитина в сім’ї емоційний комфорт, чи 
матиме надійні та безпечні відносини зі значимими дорослими, чи проявлятимуть до неї 
відповідний такт і чуйність, заохочення і ніжність.  

  Позитивне рішення щодо повернення в сім’ю приймається у разі, якщо сім’я, оточення та 
ресурси громади готові і здатні задовольнити зазначені вище потреби дитини, а також, якщо 
дитина погоджується повернутись в сім’ю. 

  Щоб дослідити вплив факторів сім’ї та середовища на потреби дитини і на здатність 
реагувати на них, соціальний працівник має зібрати та проаналізувати низку параметрів, 
зокрема: 

• базову інформацію про членів сім’ї дитини; 

• історію сім’ї; 

• взаємовідносини сім’ї з дитиною, яка перебуває в дитячому будинку; 

• житлово-побутові умови та ведення господарства; 

• освіту, зайнятість та доходи членів сім’ї; 

• взаємодію сім’ї із зовнішнім оточенням / громадою; 

• ресурси громади; 

• сильні сторони і здатність сім’ї задовольнити потреби дитини в разі її повернення. 
 

Процедура дослідження факторів сім’ї та середовища включає такі етапи: 

• аналіз документів, що містяться в особовій справі дитини;  

• складання і аналіз генограми; 

• здійснення виїздів та візитів у біологічні сім’ї дітей: інспектування житлово-побутових 
умов, неформалізоване інтерв’ю та бесіди з біологічними батьками та іншими 
членами родини, спостереження за взаємостосунками між членами сім’ї; 

• збір інформації в соціальному оточенні сім’ї: зустрічі з працівниками обласних, 
районних, міських служб у справах дітей, з головами селищних, сільських рад; 

• висновки щодо функціонування сім’ї та рекомендації щодо влаштування дитини 
після закладу. 

 

На основі зібраної інформації соціальний працівник може оцінити бажання та здатність 
біологічних батьків адекватно задовольняти потреби дитини. Висновки соціальний 
працівник має робити не лише за словами батьків або інших людей, а й на основі 
спостережень за взаємостосунками, поведінкою членів сім’ї, аналізу кількості та якості 
контактів членів сім’ї з вихованцем в закладі.   

Для збору і фіксації значущої інформації використовують форму 9. Фактори сім’ї та 
середовища. У цій же формі фіксується висновок про можливість або не можливість 
повернення дитини в біологічну сім’ю.  

Інформація про членів сім’ї дитини. Тут збирається загальна інформація про біологічних 
батьків, братів та сестер, їх вік, освіту, місце проживання, соціальний статус, здоров’я. Хто 
мешкає разом, як взаємодіють між собою та з іншими членами сім’ї.  
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Історія сім'ї. Ця частина оцінки включає інформацію про генетичні, психологічні та соціальні 
фактори функціонування сім’ї. Соціальний працівник вивчає історію дитинства батьків, їх 
освіту, здоров’я та звички батьків і труднощі, які вони відчувають, відносини з їхніми 
батьками, братами і сестрами, відносини між батьками та родичами дитини, важливі події 
життя та їх значення для членів сім'ї і т. п. 
 
Родичі дитини та її батьків. Збирається інформація про близьких та далеких родичів, в 
тому числі, які не мешкають разом. Соціальному працівникові потрібно виявити і 
зафіксувати: чи є у дитини інші родичі і хто вони; де проживають; їх ставлення до дитини, 
чи вони підтримують стосунки з дитиною, сім'єю; чи важливі вони для дитини і батьків, чи 
можуть надати допомогу сім’ї і яку (емоційну, моральну, фінансову підтримку, практичну 
допомогу батькам і дитині).  
 
Житлово-побутові умови. У цьому аспекті важливо з’ясувати, чи існує належне місце 
проживання, куди дитина може повернутись, і чи є в ньому необхідні умови і зручності, що 
відповідають віку і розвитку дитини та інших членів сім'ї. До базових умов, які фахівець має 
вивчити, належать: вода, опалення, умови для приготування їжі, спальне місце для дитини, 
місце для ігор та занять; санітарні умови, чистота, гігієна, безпека житла. Соціальний 
працівник має вивчити статус житла, чи є борги за комунальні послуги, хто проживає в 
квартирі/будинку та їх вплив на виховання дитини. 
 
Зайнятість і доходи сім’ї. У цьому розділі оцінюється: хто з членів сім'ї працює, де, чи 
стабільна ця робота; яке ставлення членів сім'ї до їх роботи або її відсутності; як це впливає 
на дитину (чи не перешкоджають умови праці батьків поверненню дитини із закладу). 
Визначається наявність стабільного доходу в сім'ї, чи отримує сім'я соціальні виплати і 
допомогу, чи достатній рівень доходів для задоволення потреб дитини і членів сім'ї, які 
існують фінансові труднощі. 

Взаємодія сім’ї із зовнішнім оточенням/соціальна інтеграція сім'ї. Аналізується ступінь 
залучення сім'ї до соціуму або ступінь соціальної ізоляції. Фахівець вивчає соціальну 
мережу і її важливість для сім'ї: наявність друзів, взаємини з сусідами, колегами по роботі, 
участь в гуртках чи групах, звернення до служб та агенцій за місцем проживання.  

Ресурси громади. У даній категорії досліджується інфраструктура послуг в громаді, де 
проживає сім’я та мережа людей поза родиною, які можуть надати допомогу. Зокрема, 
визначається наявність таких ресурсів, як медичні та соціальні установи, освітні заклади, 
транспорт, громадські організації, дозвільні установи, підприємства і т.п.  

Висновки щодо функціонування сім’ї та рекомендації щодо повернення дитини в сім’ю. 

На основі зібраної інформації та висновків за попередніми розділами соціальний працівник 
має оцінити рівень функціонування сім’ї: кризовий, неблагополучний або задовільний. 
Кризовий рівень зазначається, коли сім’я знаходиться в соціально-небезпечному становищі 
і не здатна забезпечити дитині розвиток і безпеку. Неблагополучний рівень зазначається, 
коли є значні труднощі, але батьки бажають повернути дитину, і якщо надати допомогу, 
сім’я може впоратись з труднощами й забезпечити дитині сімейне виховання. Задовільний 
рівень зазначається, коли існують труднощі, але сім'я в змозі з ними впоратися самостійно 
чи з невеликою підтримкою.  

Рекомендації повернути дитину в сім’ю надаються лише тоді, коли рівень її функціонування 
визначений як задовільний або неблагополучний але при цьому є відповідні ресурси для 
допомоги та бажання дитини повернутись в родину. 

Генограма являє собою схематичне зображення структури сім'ї, виконане з використанням 
спеціальних символів. Генограма дає візуальне уявлення про сім'ю, її членів та оточення, 
внутрішньосімейні стосунки. На генограмі зображують три покоління. Спеціаліст зазначає 
таке: усіх членів сім'ї, в тому числі усиновлені, прийомні діти; всі родичі; дати народження і 
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смерті; рід занять/освіта, дати шлюбу; дати розставання і розлучення, вказується, хто живе 
разом з батьками дитини. Фахівець починає складати генограму на основі даних, які 
містяться в особовій справі дитини. Також соціальний працівник має провести бесіду з 
дитиною, щоб отримати основні відомості про батьків, інших родичів, наявність братів, 
сестер, їх вік тощо. Обов’язково необхідно враховувати бажання або небажання дитини 
пригадувати свою сім’ю. Далі фахівець з’ясовує інформацію, якої не вистачає, від самої 
сім’ї, знайомих та її оточення, поступово доповнюючи генограму.   

У формі представлені основні символи, що використовують при складанні генограми. 

 

ФОРМА 9. ФАКТОРИ СІМ’Ї ТА СЕРЕДОВИЩА 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові дитини 

Вік дитини 

 

Стать   чоловіча            жіноча  

Дата народження   Повний вік 

Адреса реєстрації  

Адреса фактичного 

проживання дитини 

 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧЛЕНІВ СІМ’Ї ДИТИНИ 

 

1.1. Батьки  

Матір (ПІП)  

Дата народження  Повний вік 

Адреса проживання  

Освіта   

Місце роботи  

Контактні телефони Домашній Робочий Мобільний 
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Батько (ПІП)  

Дата народження  Повний вік 

Адреса проживання  

Освіта   

Місце роботи  

Контактні телефони Домашній Робочий Мобільний 

  

 

  

 

1.2. Цивільний стан батьків: (із запропонованих варіантів обрати один) 

Перебувають 

у шлюбі 

Розлучені Проживають 

разом 

Проживають 

окремо 

Неодружені Інше 

_________ 

 

      

 

1.3.Брати/сестри: 

Прізвище   Прізвище   

Ім’я  Ім’я  

По-батькові  По-батькові  

Вік   Вік   

Стать  Ч             Ж  Стать  Ч             Ж  

Кровна спорідненість   Рідні     Звідні  Кровна спорідненість   Рідні     Звідні  

Адреса /місце 

перебування 
 

Адреса /місце 

перебування 
 

Зайнятість / навчання   Зайнятість / навчання  

Контакти з дитиною, 

яка знаходиться в 

будинку дитини  

Наявні  

 

Відсутні  

Контакти з дитиною, 

яка знаходиться в 

будинку дитини 

Наявні  

 

Відсутні  

Контактна інформація:  Контактна інформація:  
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Прізвище   Прізвище   

Ім’я  Ім’я  

По батькові  По батькові  

Вік  Вік  

Стать  Ч             Ж  Стать  Ч             Ж  

Кровна спорідненість   Рідні     Звідні  Кровна спорідненість   Рідні     Звідні  

Адреса /місце 

перебування  

 Адреса /місце 

перебування 

 

Зайнятість / навчання   Зайнятість / навчання  

Контакти з дитиною, 

яка знаходиться в 

будинку дитини  

Наявні  

Відсутні  

Контакти з дитиною, 

яка знаходиться в 

будинку дитини 

Наявні  

Відсутні  

Контактна інформація:  Контактна інформація:  

 

Коментар:  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

1.4. Інші значимі для дитини члени родини (дідусь, бабуся, тітка, дядько тощо) 

1. ПІП Ким доводиться дитині Вік 

Адреса проживання  

Освіта   

Зайнятість   

Цивільний стан   

Контактні телефони Домашній Робочий Мобільний 

  

 

  

 

2. ПІП Ким доводиться дитині Вік 
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Адреса проживання  

Освіта   

Зайнятість   

Цивільний стан   

Контактні телефони Домашній Робочий Мобільний 

  

 

  

 

3. ПІП Ким доводиться дитині Вік 

Адреса проживання  

Освіта   

Зайнятість   

Цивільний стан   

Контактні телефони Домашній Робочий Мобільний 

  

 

  

 

4. ПІП Ким доводиться дитині Вік 

Адреса проживання  

Освіта   

Зайнятість   

Цивільний стан   

Контактні телефони Домашній Робочий Мобільний 

  

 

  

1.5. Яку допомогу батькам і дитині, у разі потреби, можуть надати члени родини 

ЧЛЕНИ СІМ’Ї  

(зазначити хто): 

моральну  

(у який спосіб) 

фінансову  

(у який спосіб) 

практичну  

(в чому) 
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2. СОЦІАЛЬНА ІСТОРІЯ ТА ЗДОРОВ’Я СІМ’Ї 

 

2.1. Досвід виховання батьків дитини (в яких умовах виховувались батьки дитини)  

 

Мати Батько 

 У біологічній сім’ї,  якій 

 

 

 В альтернативних сімейних формах,  

    яких 

 

 Інтернатному закладі, якому 

 

Коментарі 

_______________________________________

_______________________________________ 

 

 У біологічній сім’ї,  якій 

 

 

 В альтернативних сімейних формах,  

     яких 

 

 Інтернатному закладі, якому 

 

Коментарі 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

 

2.2. Навчання та освіта батьків 

Мати Батько 

 Початкова освіта  Початкова освіта 



Тренінгова програма з деінституціалізації. 

Матеріали підготовлені БО «Надія і житло для дітей» 437 

 

 Неповна середня 

 

 Середня 

 

 Середня – спеціальна 

 

 Коледж (технікум) 

 

 Вища освіта 

 

Кваліфікація 

_______________________________________ 

 

 

 Неповна середня 

 

 Середня 

 

 Середня – спеціальна 

 

 Коледж (технікум) 

 

 Вища освіта 

 

Кваліфікація 

_____________________________________

_____ 

 

 

2.3. Важливі події в житті батьків (їх дитинства) та сім’ї, що можуть негативно 

впливати на виховання дитини (досвід насильства, депресії, занедбаності, життя на 

вулиці, втрати, стосунки між родичами тощо): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2.4. Чи хтось з родини був у конфлікті із законом / був засудженим? 

 

МАТИ:             Так    Ні   

 

БАТЬКО: Так    Ні  

 

ІНШІ ЧЛЕНИ СІМ’Ї (вказати хто):  

_______________Так    Ні  

 

Коментарі:  
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_______________Так    Ні  

 

_______________Так    Ні  

 

_______________Так   Ні  

 

 

2.5. Здоров’я членів сім’ї  

Мати 

 

Батько 

 Фізичні захворювання 

 

 Психічні захворювання 

 

 Розумова відсталість 

 

 Порушення емоційної сфери 

 

 Немає проблем зі здоров’ям  

 

 Невідомо 

Коментар, уточнення 

_______________________________________

_______________________________________ 

Інвалідність 

 

 Фізичні захворювання 

 

 Психічні захворювання 

 

 Розумова відсталість 

 

 Порушення емоційної сфери 

 

 Немає проблем зі здоров’ям  

 

 Невідомо 

Коментар, уточнення 

____________________________________

____________________________________ 

Інвалідність 

 

ІНШІ ЧЛЕНИ СІМ’Ї (зазначити хто): 

 

 

НШІ ЧЛЕНИ СІМ’Ї (зазначити хто): 

 Фізичні захворювання  Фізичні захворювання 
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 Психічні захворювання 

 

 Розумова відсталість 

 

 Порушення емоційної сфери 

 

Немає проблем зі здоров’ям  

 

Коментар, уточнення 

_______________________________________

_______________________________________ 

Інвалідність 

 

 

 Психічні захворювання 

 

 Розумова відсталість 

 

 Порушення емоційної сфери 

 

 Немає проблем зі здоров’ям  

 

Коментар, уточнення 

____________________________________

____________________________________

__________ 

Інвалідність 

 

 

2.6. Чи мають члени сім’ї медичні картки? 

МАТИ БАТЬКО ДІТИ  

(брати, сестри 

вихованця) 

ІНШІ ЧЛЕНИ СІМ’Ї  

(зазначити хто): 

Так    Ні  Так   Ні  Так       Ні ________________ Так   Ні 

 

________________ Так   Ні 

 

________________ Так   Ні 

 

________________ Так   Ні 

 

 

Коментар: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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2.7. Чи хтось з родини зловживає       

 алкоголем наркотичними 

речовинами 

епізодично хронічна 

залежність 

МАТИ Так   Ні  Так   Ні    

БАТЬКО Так   Ні  Так   Ні    

ІНШІ ЧЛЕНИ СІМ’Ї 

(вказати хто): 

Так   Ні  Так   Ні    

 Так   Ні  Так   Ні    

 Так   Ні  Так   Ні    

 Так   Ні  Так   Ні    

 Так   Ні  Так   Ні    

 Так   Ні  Так   Ні    

 Так   Ні  Так   Ні    

 

Коментар: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2.8. Чи демонструє хтось з членів родини агресивну поведінку? 

МАТИ:                       Так    Ні   

 

БАТЬКО:  Так    Ні  

 

ІНШІ ЧЛЕНИ СІМ’Ї (хто):  

_______________Так    Ні  

 

_______________Так    Ні  

 

_______________Так    Ні  

 

_______________Так    Ні  

 

Коментарі:  
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2.9. Чи відомі факти насильства в сім’ї?        Так   Ні  

 

 Якщо так, то хто чинить акти насильства (є агресором): 

 

    мати  батько           інші члени сім’ї  (зазначити хто):

 _____________________ 

           

Коментар: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Чи існує загроза життю та здоров’я дитини:             Так                   Ні  

 

Коментарі: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

3. ЖИТЛОВО-ПОБУТОВІ УМОВИ  

3.1. Наявність житла / його статус: (із запропонованих варіантів обрати один) 

Власна квартира/будинок Орендована 

квартира/будинок 

Притулок 

Кімната в квартирі/будинку Гуртожиток Житла не має 

Інше:  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Тренінгова програма з деінституціалізації. 

Матеріали підготовлені БО «Надія і житло для дітей» 442 

3.2. Площа квартири / будинку: 

 

загальна _________ кв. м,    житлова ___________ кв. м,  на одну особу ________кв. м  

 

6.3. Кількість житлових кімнат в квартирі/ будинку: 
 

1 2 3 4 Більше 

 

3.4. Особи, які проживають разом з сім’єю дитини: 

Родинні зв’язки з дитиною 

(дідусь, бабуся, тітка, дядько тощо) 
ПІП 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

3.5. Характеристика житла: 

Питання Так Ні Коментарі  

Чи родина має загрозу виселення?    

Чи має борги за комунальні послуги?    

Чи є водопостачання?     

Чи є газ?    
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Чи є електрика?     

Чи є опалення?    

Чи є тепла вода?    

Чи квартира безпечна для дитини?    

Чи туалет знаходиться у приміщенні?    

Чи є спальне місце для дитини?    

Чи є кімната, де дитина може 

займатись/ гратись? 

   

 

3.6. Обладнання/облаштування житла: 

Питання  Так Ні Коментарі 

Чи наявні у будинку меблі?    

Чи наявна побутова техніка?    

Чи наявний посуд?    

Чи наявна постільна білизна?    

Чи є обладнання для приготування 

їжі? 

   

Чи є засоби для збереження їжі?    

 

3.7. Санітарний стан житлового приміщення: (із запропонованих варіантів обрати 

один) 

Задовільний Незадовільний Потребує ремонту 

   

 

Питання Так Ні Коментарі  

Наявність цвілі     

Наявність грибку     

Затікання     

Вологість    

Стан підлоги    
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Стан перекриття     

Освітлення     

Чистота     

 

3.8. Інша додаткова інформація: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

7. ЗАЙНЯТІСТЬ ТА ДОХОДИ СІМ’Ї 
 

4.1. Чи мають батьки та інші члени сім’ї роботу?  

 

МАТИ:    Так                Ні  

А. Якщо так, місце роботи:  постійне  

 тимчасове  

 вахтове 

 інше 

Графік роботи Зарплата 

 

Чи впливатиме графік роботи 

на догляд, виховання і 

розвиток дитини? 

 

     Так                    

     Ні     

Коментар 

Чи часто змінює місце 

роботи? 

     Так                    

     Ні       

Коментар (наприклад, причини зміни роботи)  

 

Б. Якщо ні, чи перебуває на 

обліку в центрі зайнятості? 

         Так                Ні  

 У якому: 

 

 

Які послуги отримав (додаткове навчання, 

виплати по безробіттю, пропозиції 

вакансій): 

 

Чи є труднощі/проблеми  в 

отриманні послуг центру 

зайнятості? Які?  
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Чи має бажання працювати?  

        Так                Ні  

Ким, де? Що для цього робить?  

 

Додаткові коментарі:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________ 

 

  

БАТЬКО:      Так               Ні  

А. Якщо так, місце роботи:  постійне  

 тимчасове  

 вахтове 

 інше 

Графік роботи Зарплата 

Чи впливатиме графік роботи 

на догляд, виховання і 

розвиток дитини? 

     Так                    

     Ні     

Коментар 

Чи часто змінює місце 

роботи? 

     Так                    

     Ні       

Коментар (наприклад, причини зміни 

роботи)  

 

Б. Якщо ні, чи перебуває на 

обліку в центрі зайнятості? 

         Так                Ні  

 У якому: 

 

 

Які послуги отримав (додаткове 

навчання, виплати по безробіттю, 

пропозиції вакансій): 

 

Чи є труднощі/проблеми  в 

отриманні послуг центру 

зайнятості? Які?  

 

Чи має бажання працювати?  

        Так                Ні  

Ким, де? Що для цього робить?  

 

Додаткові коментарі:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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ІНШІ ЧЛЕНИ СІМ’Ї (зазначити хто): 

А. Якщо так, місце роботи:  постійне  

 тимчасове  

 вахтове 

 інше 

Графік роботи Зарплата 

Чи впливатиме графік роботи 

на догляд, виховання і 

розвиток дитини? 

     Так                    

     Ні     

Коментар 

Чи часто змінює місце 

роботи? 

     Так                    

     Ні       

Коментар (наприклад, причини зміни роботи)  

 

Б. Якщо ні, чи перебуває на 

обліку в центрі зайнятості? 

         Так                Ні  

 В якому: 

 

 

Які послуги отримав (додаткове навчання, 

виплати по безробіттю, пропозиції 

вакансій): 

 

Чи є труднощі/проблеми  в 

отриманні послуг у центрі 

зайнятості? Які?  

 

Чи має бажання працювати?  

        Так                Ні  

 

Ким, де? Що для цього робить?  

 

Додаткові коментарі:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4.2. Які трудові навички/вміння, окрім професійних, мають члени сім’ї: 

 (із запропонованих варіантів обрати всі, що підходять) 

 Будівельні 
Сільсько- 

господарські 

Водіння 

автомобіля 

Столярн

і 

Народні 

промисли 
Інше 

Мама       
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Батько       

Сестра        

Брат        

Інші 

(зазначити): 

      

 

Чи робота батьків (матері, батька), інших членів сім’ї та умови їх праці дозволяють 

повернути дитину із закладу? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________ 

 

4.3. Як забезпечуються фінансові надходження в сім’ю?  

(із запропонованих варіантів обрати всі, що  підходять) 

 Постійне офіційне місце роботи 

 Постійне неофіційне місце роботи  

 Випадкові заробітки 

 Сезонні заробітки  

 Робота за кордоном/в іншому місті   

 Самозайнятість 

 Пенсії старших членів сім’ї  

 Інші виплати 

Коментарі: 

____________________________________________________________________________

_______ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________ 

 

4.4. Чи отримує сім’я всі належні їй виплати?                   Так    

Ні  
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Коментарі: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

4.5. Чи сім’я регулярно сплачує рахунки?                               Так    

Ні  

  

 

4.6. Чи сім’я планує витрати?                                 Так    

Ні  

  

 

4.7. Чи сім’я має у власності землю?                             Так    

Ні 

  

 

4.8. Чи має сім’я у власності інші засоби, за допомогою яких може отримувати 

дохід?                                                                                

Так    Ні 

  

Які: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________ 

 

4.9. Чи залучена сім’я до іншої діяльності, за допомогою якої може отримувати 

дохід?                                                                              

Так     Ні 

  

Коментарі: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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5. СОЦІАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ СІМ’Ї 

 

5.1. Чи сім’я має підтримку громади?          Так      Ні  

 

5.2. Чи члени сім’ї зазнають дискримінації, осудження чи ігнорування з боку інших 
членів громади?                                  

     Так      Ні  

Якщо так, з боку кого, як це 

проявляється________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

5.3. Чи сім’я має друзів серед інших членів громади?        Так      Ні  

Кого 

____________________________________________________________________________ 

       

5.4. Чи сім’я зверталась за підтримкою громади?            Так      Ні  

Куди 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Чи отримали допомогу, від яких організацій, закладів 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

Середній  дохід сім’ї за місяць  грн. 

Сумарний дохід сім’ї за останні 6 місяців  грн. 

Середній дохід на одного члена сім’ї   

 

 грн. 
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5.5. Чи сім’я залучена до діяльності громади?         Так      Ні       

Яким чином 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

5.6. Чи відвідує сім’я громадські заходи, масові свята?    

     Так      Ні  

Які 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

     

5.7. Чи відвідує сім’я церкву (якщо так, прокоментувати)        Так      Ні      

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

5.8. Чи має сім’я родинні традиції?           Так      Ні  

Які________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

5.9. Як сусіди, інші члени місцевої громади характеризують сім’ю, окремих її членів?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ ЧЛЕНАМИ СІМ’Ї ТА З ДИТИНОЮ, ЯКА ПЕРЕБУВАЄ В 

ДИТЯЧОМУ БУДИНКУ 

 .6.1. Причини, з якої сім’я віддала дитину в дитячий будинок:  

       (зазначити всі варіанти, що підходять) 

Причина Так 

Фінансові проблеми /бідність  

Відсутність розуміння ситуації та підтримки молодої матері   

Неповносправність дитини   
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Коментар 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________ 

 

6.2. Як члени сім’ї ставляться до дитини, яка знаходиться в закладі? 

 

Говорять 

ніжно, 

сумують 

Шкодують, 

що віддали 

дитину, 

хочуть 

повернути 

Негативно, 

агресивно 
Байдужі 

Не знають про 

дитину 
Інше  

Мама       

Батько       

Сестра        

Брат        

Інші:        

       

       

       

Стан здоров’я дитини   

Стан здоров’я батьків   

Сімейна криза  

Розлучення   

Депресія   

Залежність від алкоголю та/або наркотиків  

Насилля над дитиною   

Неналежні умови проживання   

Неналежний догляд за дитиною   

Нездатні сформулювати   

Інше  
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Коментар 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

6.3. Як батьки ставляться до освіти/навчання дитини:  

(навпроти необхідної відповіді поставити +/-  або ✓ на основі опитування батьків 

та інших членів сім’ї ) 

Визнають важливість та необхідність 

освіти  

 

 Байдужі   

Готові допомагати дітям з освітою 

вдома 

  

 Не визнають необхідність 

освіти  

 

Хочуть допомагати дітям з освітою 

вдома, але не вміють 

 Інше   

 

Коментар 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

6.4. Характеристика стосунків між членами сім’ї, які живуть разом 

доброзичливі                байдужі              конфліктні              агресивні             

інше 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Чи обмінюються члени сім’ї важливою інформацією та переживаннями? Так       Ні      

Чи довіряють інші діти свої проблеми батькам?     Так       Ні      

                                               іншим членам сім’ї      Так       Ні      Кому саме 

__________________ 
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6.5. Як члени родини ставляться до ідеї повернення дитини в сім’ю? 

МАТИ                         

 

 

БАТЬКО 

 

 

ІНШІ ЧЛЕНИ СІМ’Ї (хто): 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

 

 

6.6. За яких умов сім’я готова забрати дитину з дитячого будинку?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

6.7. Що конкретно готові зробити батьки/родичі дитини, щоб забезпечити її потреби 

та безпеку?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

7. РЕСУРСИ ГРОМАДИ 

7.1. Перелік наявних ресурсів громади: 

Дитячий садочок   Реабілітаційний центр   

Дитячий садочок з продовженим 

перебуванням дитини  

 Домашня освіта  

(індивідуальне навчання) 

 

Денний догляд дітей з 

особливими потребами  

 Домашня/молочна кухня   

Поліклініка   Громадські організації   
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Школа   Інші послуги державних та 

НДО 

 

Церква    

 

7.2. Чи родина має доступ до ресурсів громади?       Так      Ні   

 

7.3. Чи користується сім’я  зазначеними ресурсами?                         Так      Ні  

Коментар 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

7.4. Чи знають члени сім’ї як і де вони можуть отримати соціальну, медичну 

допомогу? 

МАТИ:             Так    Ні   

 

БАТЬКО: Так    Ні  

 

ІНШІ ЧЛЕНИ СІМ’Ї (хто):  

_____________Так    Ні  

_____________Так    Ні  

_____________Так    Ні  

_____________Так    Ні  

 

Коментарі: 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 ВИСНОВОК СТОСОВНО ПОВЕРНЕННЯ ДИТИНИ В СІМ’Ю 

 

Рівень функціонування сім’ї на час проведення оцінки 

 кризовий                  неблагополучний                   задовільний 

Сильні сторони 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Слабкі сторони 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Потреба в послугах та підтримці 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

ПІП експерта з проведення оцінки Підпис 

 

Дата оцінки 
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ФОРМА 10. ГЕНОГРАМА СІМ’Ї ДИТИНИ 

 

Ім’я та прізвище дитини                 Дата складання 

 

ПІП експерта з проведення оцінки 
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Додаток 3.5.6 

Опис результатів оцінки потреб  

до вправи «Визначення варіанту влаштування дитини» 

 

Група 1 

Дівчинка 15 років, 9 клас 

I. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ  
 

Висновки: 

Здорова. 

 

II. СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ І НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ  
 

Висновки: 

1. Навички гігієни відповідають віку дитини. Недостатньо добре доглядає за своїми 
особистими речами та зовнішнім виглядом. Не любить виконувати хатню роботу: завжди, 
коли є така можливість, намагається її уникнути. Не надто охайна. Не вміє готувати. 

2. Тримається у колективі невпевнено (особливо у незнайомому колективі). Не дуже 
товариська, тримається відособлено, але прагне мати багато друзів та гарно виглядати 
в очах оточуючих. Може виступати на сцені, але помітно, що соромиться. Не прагне бути 
у центрі уваги.  

3. Спілкується з усіма незалежно від віку, але дещо замкнута, нерідко тримається 
осторонь. Самостійно не ініціює дружні стосунки, однак підтримує контакти з більшістю 
дітей. Не прагне керувати іншими. Легко ділиться своїми речами. Ставиться до старших 
з повагою. Усі доручення виконує охоче. Дуже зрідка ініціює конфліктні ситуації. Якщо 
така ситуація все ж трапляється, схильна плакати наодинці. Дуже добре вміє 
контролювати свої емоції,  потайлива. 

4. Вміє самостійно переміщатись за межами закладу (користуватись громадським 
транспортом), користуватись послугами установ соціального сервісу.  

5. За свідченням дівчинки, у дитячому будинку вона має дуже мало значущих людей 
(відмітила тільки одну ровесницю); у школі також має небагато друзів (лише 2 людини). 
Серед дорослих значущих людей не визначає. До братів та батька, за словами дівчинки, 
у неї позитивне ставлення. 

 

6. До дівчинки приїжджають батько та брат, але останнім часом все рідше. Вона завжди 
рада їхнім візитам. Погано про них не говорить ніколи. Раніше часто виявляла бажання 
повернутись в свою біологічну сім’ю. Останнім часом згадує про це значно рідше. 

7. Рівень навчальних досягнень – середній і нижче середнього (5-7 балів). Однак, на 
думку педагогів, реальний рівень знань – до 5 балів (вчителі намагаються трохи 
завищувати бали, враховуючи, що дівчинка із дитячого будинку). Майже не пропускає 
заняття, але погано готується до уроків (слабко розвинене уміння виконувати завдання 
самостійно). Хоча, на думку вчителів, вона могла б навчатись набагато краще. 
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8. Охоче бере участь у різних заходах, які проводяться в дитячому будинку. Бере участь 
у роботі творчих гуртків закладу (особливо це стосується образотворчого мистецтва). У 
вільний час любить читати книжки. Малювати. На даний час чітких планів на майбутнє не 
має. Говорить, що у неї ще буде час визначитись. 

 

Рекомендації: 

 

 

III. ПСИХОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ  

 

Висновки: 

При вивченні інтелектуальних здібностей і пізнавального розвитку виявлено: 

➢ продуктивність та стійкість уваги середнього рівня розвитку; 
➢ достатній рівень слухової пам’яті, показник відстроченого відтворення інформації 

високий;  
➢ інтелектуальні здібності за результатами виконання методики «Матриця Равена» 

низькі, проте це потребує додаткового вивчення і уточнення; 
➢ порушень мовлення не виявлено, словниковий запас в межах вікової норми, речення 

добре структуровані, складні, хороша артикуляція. 
 

При вивченні особистісних і емоційних характеристик виявлено: 

Суперечливе поєднання підвищеного почуття власної гідності з залежністю від впливів з 
боку середовища, орієнтиром на думку значущих осіб і референтної групи. Прагнення 
закріпити нестійку самооцінку через престижність позиції і популярність серед оточення, 
але це їй не вдається так, як би їй хотілося (в дитячому колективі).  

Незадоволена потреба у стосунках, сповнених взаєморозуміння, підтримки. Тенденція до 
залежності, що в повсякденних ситуаціях часто проявляється як вірність та підкорення 
емоційно близьким/значущим людям.   

Чутлива, ранима, вразлива дівчинка. Намагається уникати конфліктів - зазвичай кожен 
конфлікт, негативна увага/оцінка з боку однолітків викликають стрес. Емоційно реагує 
навіть на те, що стала свідком суперечки або несправедливості по відношенню до інших. 

Загальна ситуація, що наразі склалася в дитячому колективі дитячого будинку, для 
дівчинки не є комфортною, вона її сприймає як загрозливу (в силу своїх особистісних 
характеристик – чутливості, невпевненості на фоні більш впевнених дітей), що впливає 
на її стан і поведінку - вимагає бути непомітною, закритою. У дівчинки є подруга 
(найближче коло спілкування). В середовищі хлопчиків закладу вона почуває себе більш 
комфортно.  

Особистісні характеристик дівчинки, ситуація, що склалася в колективі, спонукають її до  
усамітнення натомість взаємодії з іншими. Як спосіб «втечі» від реальності – мрії про 
майбутнє. Дівчинка іноді говорить, що бачить себе дизайнером одягу. Але проблема 
полягає в тому, що свої вміння і можливості вона оцінює не зовсім адекватно. Вона 
любить малювати, проте це вміння у неї поки що слабко розвинене (не вміє передавати 
пропорції, її уява потребує розвитку).  

Ставлення до сімейної ситуації. Про батька, трьох братів та тітку відгукується позитивно. 
Батько і брати зв’язок з дівчинкою зараз підтримують переважно в телефонному режимі, 
проте вона хоче зустрічатися з ними. Про матір дівчинка не згадує, уникаючи цієї теми 
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(мама померла - за даними особової справи). Можливо, саме з втратою матері у неї 
з’явився страх смерті. 

Рекомендації: 

 

 

IV. ФАКТОРИ СІМ'Ї ТА СЕРЕДОВИЩА 
 

Висновки: 

Мати померла. Дівчинка до влаштування у заклад проживала разом з батьком, який 
пиячив, будинок знаходився в занедбаному стані, потребував капітального ремонту, не 
було постільної білизни, продуктів харчування. Дитина ходила до школи у брудному 
одязі, знизилася її успішність у навчанні. Батько не займався вихованням дочки. Його 
позбавили батьківських прав. 

Дівчинка має 3-є старших братів, але у громаді, де розташований заклад, вони не 
проживають.  

Один брат сам є вихованцем дитячого будинку, протягом 2-х останніх місяців не відвідує 
свою сестру. Зі слів дівчинки, згубив телефон, тому на даний момент немає можливості 
з ним зв’язатись.  

Вона стверджує, що має тітку (сестру батька). Ім’я тітки вона, нажаль, не пам’ятає. 
Контактна інформація про неї відсутня. 

Орган опіки та піклування не закріпив за дитиною житла, мотивуючи це тим, що батько не 
мав права власності на житло. Юридично це житло належало бабусі дитини. Також 
дівчинку  не поставлено на облік щодо отримання соціального житла. 

Соціальними працівниками здійснено вихід за адресою: …... Але на сьогоднішній день 
там ніхто з рідних дитини не проживає. Сусіди не змогли надати жодної інформації про 
місце проживання батька та бабусі. 
 
Рекомендації: 

 

 

Рекомендації щодо форми влаштування дитини та організації середовища: 
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Заняття 3.6. Планування і підготовка дітей до влаштування поза межами закладу 

Завдання: 

- оцінити можливі ризики при переміщенні дитини в іншу форму виховання без 
належної підготовки;  

- поглибити розуміння важливості підготовки дитини та її майбутнього оточення до 
переміщення; 

- розробити перелік основних заходів в процесі підготовки дитини до переміщення;  
- окреслити склад команди фахівців, які мають працювати з дитиною та її майбутнім 

оточенням.  

 Загальна тривалість: 1 год. 50 хв. 

План заняття: 

№ з/п Структура Тривалість 

1. Привітання учасників. Рефлексія попереднього дня 20  хв. 

2.  Презентація теми заняття 5 хв. 

3. 
Мозковий штурм «Ризики неготовності дитини до 

переміщення» 

 

10 хв. 

4. 
Інформаційне повідомлення «Основні компоненти підготовки 

дітей до переміщення» 5 хв. 

5. Вправа «Лотерея запитань» 10 хв. 

6. Вправа «Чек-лист з підготовки дитини до переміщення» 35 хв. 

7. Вправа «Сформуй команду» 20 

8. Узагальнення з теми. Вправа «На сто відсотків згодна або… 

ні» 

5 хв. 

 

Хід проведення заняття 

Привітання учасників. Рефлексія попереднього дня 

 
20 хв. 
 

Мета: налаштувати учасників на роботу та перевірити рівень засвоєння 
вивченого матеріалу. 
 
Ресурси: не потрібні. 
 
 

Хід проведення:  
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Тренер пропонує учасникам об’єднатися у чотири групи і через 5 хвилин відповісти на одне 

з запитань.  

 

1. Що ви робили вчора на тренінгу? 
2. Який матеріал був для вас новим? 
3. Який матеріал був для вас найбільш корисним? 
4. Що змінилось у вашому баченні прийняття рішень? 

 
У ході презентації напрацювань інші учасники можуть їх доповнювати.  

 

Презентація теми заняття 

 
5 хв. 
 

 
Мета: презентувати тему заняття «Планування і підготовка дітей до 
влаштування поза межами закладу», мотивувати учасників до її вивчення. 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.6» (слайд №3). 
 

Хід проведення:  

Тренер, використовуючи ММ-презентацію, представляє тему й завдання тренінгового 

заняття. 

 
Слова тренера 
 
Під час попередніх сесій ми розглянули оцінку потреб дитини та потенціалу її сім’ї як обов’язкову 
передумову подальшого влаштування вихованця трансформованого закладу. Також ми 
визначили такі можливі варіанти влаштування дитини: 

- реінтеграція (повернення в рідну сім’ю);  
- влаштування під опіку родичів; 
- влаштування в сімейні форми виховання; 
- підготовка до самостійного життя дітей, які випускаються із закладу за віком (у ході 

працевлаштування або вирушення на навчання для здобуття професії); 
- влаштування в малий груповий будинок дітей, яких неможливо влаштувати в сім’ю  

(стаціонарна форма виховання та догляду з умовами, наближеними до сімейних). 
 
Далі ми говоритимемо про роботу з дитиною та її майбутнім оточенням (сім’я, громада, 
навчальний заклад тощо) в процесі підготовки до переміщення. 
 
Воно може стати для дітей однією із найтравматичніших подій. Багато вихованців уже 
неодноразово переїжджали, і це негативно вплинуло на почуття самоповаги та впевненості у собі. 
Крім того, такі діти втрачають довіру до дорослих, оскільки зміни у їхньому житті, як правило, 
відбуваються без жодних пояснень. Вони почуваються невпевнено. Навіть якщо зміни є 
очікуваними, у новій ситуації існують обставини, до яких складно пристосуватися.  
 
Отже, під час цього заняття ми розглянемо наступні питання: 

- можливі ризики, пов’язані з переміщенням дитини без підготовки;  
- основні заходи в процесі підготовки дитини та оточення до переміщення;  
- склад команди фахівців для забезпечення успішного переміщення із закладів різного рівня  

підпорядкування (районного, міського, обласного). 
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Мозковий штурм «Ризики неготовності дитини до переміщення» 

 
10 хв. 

Мета: оцінити основні ризики при переміщенні дитини до нових форм 
виховання без підготовки та супроводу. 
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.6» (слайд №4), блокнот 
для фліпчарту, маркери. 

 

Хід проведення: 

Тренер звертає увагу учасників на те, що трансформація закладу можлива лише після 
повного виведення дітей. При цьому виникає спокуса прискорити цей процес і після 
визначення форми подальшого влаштування механічно перемістити дитину. Тренер 
пропонує мозковим штурмом визначити, які ризики можуть виникнути у разі швидкого 
повернення дитини в рідну сім’ю чи влаштування в замісну без належної підготовки обох 
сторін.  

  
До уваги тренера 
 
Орієнтовний перелік ризиків: 

- супротив дитини; 
- поява у дитини психосоматичних розладів, пов’язаних зі страхом переміщення; 
- погіршення поведінки дитини як прояв протесту; 
- конфлікт між дитиною та сім’єю; 
- розчарування як дитини, так і сім’ї; 
- ускладнена адаптація; 
- можливе повернення в заклад з ініціативи сім’ї чи дитини; 
- погіршення ситуації в сім’ї після влаштування дитини; 
- спроби суїциду.   

 
 

Інформаційне повідомлення «Основні компоненти підготовки дітей до 

переміщення»  

 

 
5 хв. 
 

Мета: ознайомити учасників з компонентами й рекомендованими заходами 
з підготовки дитини до переміщення.  
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.6» (слайд №5). 

Хід проведення:  

Тренер, використовуючи ММ-презентацію, розкриває зміст компонентів підготовки дитини 
до переміщення (рекомендації, розроблені на базі кращих практик Європейських країн). 

 
Інформаційне повідомлення 
 
Більшість дітей у великих інституціях не мали можливості сформувати здорову прив’язаність до 
надійного дорослого – і багато труднощів, наприклад, порушення розвитку, невміння 
налагоджувати довірливі глибокі стосунки, в першу чергу, походять саме звідси. Необхідно ці 
наслідки брати до уваги в ході підготовки дитини до подальшого влаштування.  
 
Підготовка дітей до переміщення з одного середовища в інше обумовлюється двома важливими, 
взаємопов’язаними завданнями:  
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1. Мінімізацією травматизації, якої зазнають діти в ході цього процесу. 
2. Перетворенням травматичного процесу змін на здобуття дітьми корисного й позитивного 

досвіду. 
  
Якщо вони почуваються впевнено і радіють змінам, то дуже ймовірно, що нове влаштування буде 
успішним. І навпаки - якщо діти бояться і чинять опір переїздам, то шанси на неуспіх нового 
влаштування є вельми високими. 
 
Підготовка дитини включає три головні компоненти: 
  
1. Формування довірливих стосунків з дорослими  
Група фахівців, задіяних у реалізації індивідуальних планів підготовки дитини до переміщення, 
повинні продемонструвати, що їм можна довіряти. Зокрема, це означає, що дорослі повинні 
неухильно виконувати висловлені обіцянки чи зобов’язання. Вони мають допомагати дитині 
готуватися до переїзду, збирати речі, супроводжувати під час переїзду, надавати підтримку на 
новому місці, тим самим пом’якшуючи перехід до нового етапу життя. Ті, хто беруть участь у 
підготовці дитини, мають завжди говорити правдиво про усі аспекти процесу, навіть якщо деякі 
обставини дитині складно прийняти одразу. 
 
2. Робота, націлена на подолання затримки розвитку дитини та поведінкових порушень, 
викликаних відсутністю прив’язаності  
Чим успішніше дитина долатиме зазначені наслідки тривалого перебування у закладі, тим легше 
пройде її адаптація до нових умов життя.  
 
3. Ознайомлення з новим місцем проживання 
Цей процес передбачає поступове зближення дитини з родиною чи піклувальниками, які 
турбуватимуться про неї, а також знайомство з новим місцем і середовищем. 
 
Оскільки кожна дитина – це особистість зі складним набором потреб, дуже важко створити 
універсальний «рецепт» бездоганного плану підготовки до переміщення.  

 
 

Вправа «Лотерея запитань» 

 
10 хв. 
 

Мета: визначити ключову інформацію, необхідну фахівцям для підготовки 
дитини до переміщення. 
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.6» (слайд №6), додаток 
3.6.1 (лотерейні квитки із запитаннями), призи. 
 

Хід проведення: 

Тренер пропонує учасникам зіграти у «Лотерею запитань» і звертається до усіх зі словами:  

  
Слова тренера 
 
Кожен з вас може зіграти в миттєву лотерею. Але хтось буде більш фартовим і отримає приз 
відразу, а хтось матиме попрацювати і дати відповідь на запитання лотереї. 
 
Оскільки ми зараз говоримо про переміщення дитини, то і запитання є тематичними. Кожна дитина 
- це особистість, тому умовою її підготовки є відповідність плану переміщення потребам та 
реальним обставинам. Для розробки індивідуального плану підготовки дитини до переміщення 
необхідно володіти достовірною й точною інформацією про історію її життя, потреби і бажання.  

 
 

Далі тренер просить усіх обрати собі лотерейний квиток і одразу видає призи тим, кому 
дістався квиток з написом «Вітаю, Ви отримали приз!». 
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Ті ж, хто дістали квиток з написом «Ви можете отримати приз, якщо дасте відповідь на 
запитання:…», спочатку мають виконати це завдання. Якщо учасник відмовляється 
відповідати на запитання, він може передати це право комусь із охочих.  

 

 
Запитання для лотереї 
 

- Наскільки важлива детальна оцінка потреб дитини, що охоплює усі аспекти здоров’я, 
розвитку, її оточення? Обґрунтуйте, будь ласка. 

- Як можна використати інформацію про специфічні потреби дитини (медичні, психологічні, 
освітні, поведінкові)?  

- Наскільки важливо володіти детальною інформацією про сімейні обставини дитини? 
Чому? 

- На що і як впливає інформація про побажання чи побоювання родичів дитини? 
- Як можемо використати інформацію про братів і сестер дитини? 
- Наскільки важливо враховувати інформацію про друзів дитини або тих, з якими вона 

конфліктує? Чому? 
- Доведіть, чому ми повинні завчасно з’ясувати побажання дитини про її влаштування?  

- Як би ви пояснили фахівцям, чому важливо завчасно повідомляти дитину про орієнтовну 
дату її переїзду до нового місця? 
 

 

Тренер підсумовує результати виконання вправи. 

 
Слова тренера 
 
Окрім всього вищеназваного, розробники індивідуального плану підготовки дитини до 
переміщення, залежно від виду влаштування, повинні володіти інформацією й про наступне:  

- Готовність батьків чи піклувальників прийняти дитину в себе вдома. Якщо це біологічна чи 
розширена родина, необхідно переконатися, що батьки готові прийняти дитину, 
відвідували її з метою налагодження чи відновлення стосунків. Якщо йдеться про сім’ю 
усиновителів чи прийомну родину, то необхідно переконатися, що відбувся процес добору, 
майбутні батьки пройшли необхідні навчання і підготовку, принаймні кілька разів відвідали 
дитину і почали формувати стосунки. Якщо дитину переводять до іншого стаціонарного 
закладу (наприклад, до малого групового будинку), то слід переконатися, що його 
працівники пройшли відповідне навчання, познайомилися з дітьми, чітко розуміють їхні 
потреби і ознайомлені з планами індивідуальної опіки. 
  

- Готовність нового місця проживання: наприклад, якщо діти переїжджають у новий малий 
груповий будинок, то слід знати, коли він буде цілком облаштований.  

  
 

Вправа «Чек-лист з підготовки дитини до переміщення»  

 

 
35 хв. 
 

Мета: розробити перелік основних обов’язкових заходів при переміщенні 
дитини.  
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.6» (слайди №7-8), блокнот 
для фліпчарту, маркери.  
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Хід проведення:  

Тренер об’єднує учасників у 4 групи і дає завдання – протягом 10 хвилин розробити чек-
лист (перелік контрольних заходів) при переміщенні дитини: 

1 група - реінтеграція (повернення в рідну сім’ю);  

2 група - влаштування в сімейні форми виховання, в тому числі і під опіку родичів; 

3 група - підготовка до самостійного життя (у ході працевлаштування або влаштування на 
навчання  до закладів професійно-технічної або вищої освіти); 

4 група - влаштування в малий груповий будинок.   

 

Під час представлення напрацювань усі долучаються до обговорення запропонованих 
заходів та можуть доповнювати перелік.  

 
До уваги тренера 
 
Чек-лист - це список важливих справ, жодну з яких не можна випустити з уваги. У перекладі з 
англійської check означає «перевірка», а list – «список». 

 
 

По завершенні тренер підсумовує результати роботи. 

 

 
Слова тренера 
 
Оскільки кожна дитина – це особистість з комплексним набором потреб, дійсно дуже важко 
створити універсальний «рецепт» бездоганного індивідуального плану підготовки до 
переміщення.  
 
Але важливо орієнтуватися на такі рекомендації.  
 
Знайомі обличчя, знайомі місця  
Остаточний переїзд до нового місця не повинен стати такою подією, коли дитина вперше бачить 
свою нову домівку і нових піклувальників. Рекомендується, щоб фахівці, які готували дитину до 
переїзду, супроводжували її і були готові залишитися там декілька годин. 
 
Речі для переїзду  
В якості таких речей можуть бути використані улюблені іграшки дитини і навіть «моя» ковдра. 
Фахівець може допомогти дитині підготуватися до переїзду у новий дім, використовуючи ці речі. 
Наприклад, можна говорити про «переїзд ведмедика» до нового будинку і заохочувати дитину 
«супроводжувати його, бо ведмедик трішки боїться переїжджати».   
 
Позитивний переїзд  
Найважливішим чинником, що гарантуватиме успіх, є забезпечення позитивності такої події. 
Створення спільно з дитиною та новим оточенням свята переїзду - реалізація мрії дитини, 
наприклад: в новому домі давно очікує тваринка (цуценя, кошеня, хом’ячок тощо), кімната 
улюбленого кольору, улюблена страва, святково прибраний кульками будинок. Можна створити 
власний ритуал входження в нову оселю. Життя дитини не обов’язково дуже швидко покращиться 
після переїзду, оскільки їй доведеться засвоювати нові правила, пізнавати незнайоме 
середовище, знайомитися з новими людьми і долати сум за старими друзями, тому дуже важливо 
підтримати її на цьому етапі та зробити перший день яскравим і позитивним. І подбати, щоб ще до 
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Вправа «Сформуй команду»  

 

 
20 хв. 
 

 Мета: окреслити склад команди фахівців з підготовки дитини до 
переміщення із закладів міського, районного та обласного підпорядкування.  
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.6» (слайди №9-11), 
додаток 3.6.2 (картки з ролями).  

 

Хід проведення:  

Тренер пропонує трьом добровольцям виконати роль відповідальних за переміщення дітей. 
Кожен з них має сформувати команду фахівців, які працюватимуть з дитиною та сім’єю у 
ході підготовки та в період адаптації після влаштування.  

Для цього іншим учасникам він роздає бейджі з назвами ролей. Важливо, щоб серед 
фахівців були ті, хто працюють за місцем розташування закладу та за місцем проживання 
сім’ї, куди буде влаштована дитини. Наприклад, фахівець із соціальної роботи центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем знаходження закладу, фахівець із 
соціальної роботи в громаді за місцем проживання сім’ї, соціальний педагог закладу, 
психолог закладу, шкільний психолог за місцем проживання сім’ї, педіатр за місцем 
проживання сім’ї, педіатр, який обслуговує дітей закладу тощо.  

 

переїзду дитина вже цього очікувала і була добре знайома з дорослими, які будуть нею 
опікуватися.  
 
Підтримка після переїзду  
Навіть якщо дитина готова до переїзду і отримала відповідну допомогу впродовж усього процесу 
переміщення, належна підтримка на новому місці є дуже важливою для забезпечення успішності 
нового влаштування. Так, групі фахівців необхідно регулярно відвідувати дитину і брати участь у 
її подальшому житті. У процесі зміцнення стосунків і прив’язаності дитини до нового піклувальника 
такі візити можуть ставати рідшими. 
 
Підтримка нового оточення дитини 
Зміна звичного життя відбувається не лише в дитини, а й в усіх, хто проживає разом з нею. Тому 
готуємо до переїзду та підтримує в процесі адаптації всіх, хто постійно буде поряд з нею в новій 
оселі. 
 
Моніторинг та оцінка 
Як тільки фахівці переконаються, що дитина почувається в цілковитій безпеці, а батьки (чи особи, 
які їх заміняють) впевнено виконують свої ролі, візити можуть стати рідшими – спочатку щотижня, 
потім щомісяця. Важливо, щоб усі знали, що вони за потреби можуть до нього звернутися. Крім 
того, оскільки діти ростуть і розвиваються, можуть виникати ситуації, коли батькам знадобиться 
фахова допомога.  
Ці регулярні візити можуть передбачати і моніторинг стану дитини та рівня прив’язаності до 
дорослих, щоб переконатися у правильності вибору саме цього варіанту її влаштування.  
 
Моніторинг здійснюється, переслідуючи дві основні цілі:  

- у черговий раз переконатися і отримати реальне підтвердження, що виховання дитини в 
сім’ї чи сімейному середовищі є набагато кращим варіантом, ніж інституційний догляд, 
оскільки подолання затримки розвитку, як правило, є очевидним;  

- з’ясувати, наскільки  добре  функціонує форма влаштування. 
 
Якщо всі ці обов’язкові заходи проведені, альтернативний догляд має великі шанси на успіх. 
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Відповідальні за переміщення дітей отримують кольорові стікери (міський заклад – зелені 
стікери, районний заклад – жовті стікери, обласний заклад – рожеві стікери). Вони обирають 
членів своєї команди та роздають стікери відповідного кольору (їх можна прикріпити до 
одягу).   

Обговорення: 

 

1. Які фахівці увійшли до вашої команди? Чим ви керувалися? 
2. Якщо відповідальний є працівником закладу або служби у справах 

дітей, чи всі члени команди йому підпорядковуються і готові виконувати 
його вказівки? 

3. Як досягти спільної взаємодії та забезпечити виконання обов’язків всіма 
членами команди? 

4. Чи передбачаєте ви певні ризики у ході роботи саме такої команди? 
Якщо так, то як їх уникнути чи мінімізувати? 

 
 
До уваги тренера (узагальнення) 
 
Підготовка дітей до переміщення передбачає роботу як з дитиною, так і з сім’єю. 
 
Так само підготовка дитини до самостійного життя або влаштування в малий груповий будинок 
передбачає роботу з нею та з її майбутнім оточенням.  
 
В будь-якому випадку, це робота міждисциплінарної команди, яка працює як безпосередньо в 
закладі, так і за місцем влаштування дитини.  
 
Робота міждисциплінарної команди з підготовки дитини до переміщення зазвичай утруднюється 
територіальною віддаленістю сім’ї, особливо якщо йдеться про реформування обласного закладу, 
адже дитина може влаштовуватися і за 100 км від місця його розташування. І якщо ми говоримо 
про прийомну сім’ю, ДБСТ чи усиновлення, то розуміємо, що така сім’я перебуває під супроводом 
ЦСССДМ. А якщо йдеться про опіку родичів чи реінтеграцію, то в таких випадках ми не можемо 
бути цілковито впевнені щодо якісної підготовки і супроводу дитини після її влаштування. Також 
варто врахувати, що зазвичай працівники закладів не мають достатніх компетенцій для роботи з 
сім’єю в процесі реінтеграції. Тому особливо важливо сформувати міждисциплінарну команду, яка 
зможе одночасно працювати в закладі та у громаді за місцем влаштування дитини - провести 
якісно підготовку до переміщення та забезпечити підтримку по завершенні цього процесу.  
 
Справжнім викликом у реалізації індивідуального плану переміщення може стати відсутність 
фахівців із соціальної роботи за місцем проживання сім’ї, належність фахівців до різних установ з 
низьким рівнем взаємодії (шкільний психолог / психолог ЦСССДМ, ФСР в громаді / ФСР в 
ЦСССДМ), що може заважати спільній злагодженій роботі. Викликом є також відсутність коштів на 
здійснення візитів до дитини після переміщення (для підтримки й моніторингу).   
 
В процесі організації ефективної команди з переміщення дитини можна застосовувати такі заходи, 
щоб уникнути ризиків, пов’язаних із суто формальним підходом до роботи:   

- залучення додаткових коштів для забезпечення виїздів;  
- залучення ресурсів громадських організацій; 
- підписання договорів про співпрацю між різними установами та організаціями у процесі 

реформування; 
- затвердження складу мультидисциплінарних команд рішенням/розпорядженням органів 

влади. 
 
Важливо пам’ятати, що в разі неякісно підготовленого переміщення є високий ризик повернення 
дитини, що обов’язково призведе до повторної травматизації та значно ускладнить нову спробу 
влаштування. 
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Узагальнення з теми. Вправа «На сто відсотків згодна або …ні» 

 

5 хв. 

Мета: підвести підсумки заняття.  

Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.6» (слайд №12), малярська 
стрічка, картки з написом «0%» та «100%». 

Хід проведення:  

Тренер на завершення заняття пропонує учасникам визначитися зі своїми переконаннями, 
для чого на підлозі за допомогою малярської стрічки зображає відрізок (початок відрізка – 
картка 0%, кінець – картка 100%). Тренер зачитує твердження, а вони займають місце на 
відрізку відповідно до рівня згоди з почутим (0% - зовсім не погоджуюся, 100% - абсолютно 
погоджуюся).  

 

 
До уваги тренера 
 
Твердження: 

1. Немовля можна переміщувати і без підготовки. 
2. Головне - підготувати до переміщення підлітка, а сім’я й сама розуміє, на що вона йде.  
3. Міждисциплінарна команда з переміщення дитини може складатися лише з працівників 

закладу.  

 
 

Тренер просить одного-двох учасників прокоментувати свій вибір.  

 

Список використаної літератури 

 

1. Деінституціалізація та трансформація послуг для дітей. Посібник з найкращих практик. – 

К.: Видавничий дім «Калита», 2009. – 193 с. 

2. Дорожня карта реформи: міцні сім’ї, захищені діти. Методичні рекомендації щодо 

реформування системи захисту дітей на рівні району/об’єднаної територіальної громади: 

метод. посіб. / Авт.-упоряд.: Г. Постолюк, Н. Татарчук, О. Мороз, Д.  Дощук, Ф. Герасимчук. 

– К., 2018. – 104 с. 

3. Общеевропейское руководство по переходу от институциональной системы ухода к 

системе ухода на уровне общины / Европейская экспертная группа по переходу от 

институциональной системы ухода к системе ухода на уровне общины / [Електронний 

ресурс].  

Режим доступу:  https://deinstitutionalisationdotcom.files.wordpress.com/2018/04/2014-03-10-

common_european_guidelines_russian-web-final.pdf. 

 

 

 

https://deinstitutionalisationdotcom.files.wordpress.com/2018/04/2014-03-10-common_european_guidelines_russian-web-final.pdf
https://deinstitutionalisationdotcom.files.wordpress.com/2018/04/2014-03-10-common_european_guidelines_russian-web-final.pdf
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ДОДАТКИ ДО ЗАНЯТТЯ 3.6 

Додаток 3.6.1 

 

«Лотерейні квитки» із запитаннями до вправи «Лотерея запитань» 

 

 

 

Ви отримаєте приз, якщо дасте відповідь на запитання! 
 

Наскільки важливо здійснювати детальну оцінку потреб дитини, що охоплює 

усі аспекти здоров’я, розвитку, її оточення? Обґрунтуйте, будь ласка. 

 

 

 

Ви отримаєте приз, якщо дасте відповідь на запитання! 
 

Як можна використати інформацію про специфічні потреби дитини 
(медичні, психологічні, освітні, поведінкові)?  

 
 

 
 

 
Ви отримаєте приз, якщо дасте відповідь на запитання! 

 
Наскільки важливо володіти детальною інформацією про сімейні 
обставини дитини? Чому? 

 
 
 
 

 
 
 

Ви отримаєте приз, якщо дасте відповідь на запитання! 
 

На що і як впливає інформація про побажання чи побоювання родичів 
дитини? 
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Ви отримаєте приз, якщо дасте відповідь на запитання! 
 
 

Як можемо використати інформацію про братів і сестер дитини? 
 
 
 

 
 
 

Ви отримаєте приз, якщо дасте відповідь на запитання! 
 

Наскільки важливо враховувати інформацію про друзів дитини або 
дітей, з якими вона конфліктує? Чому? 

 
 
 

 
 
 

Ви отримаєте приз, якщо дасте відповідь на запитання! 
 

Доведіть, чому ми повинні завчасно з’ясувати побажання дитини про її 
влаштування?  

 
 

 
 
 

Ви отримаєте приз, якщо дасте відповідь на запитання! 
 

Як би ви пояснили фахівцям, чому важливо завчасно повідомляти 
дитину про орієнтовну дату її переїзду до нового місця? 

 
 
 

 
 
 
 

Вітаю! Ви отримали приз! 
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Додаток 3.6.2 

 

Картки з ролями/бейджі до вправи «Сформуй команду» 

 

 

 

Фахівець із соціальної роботи 

центру соціальних служб за 

місцем розташування закладу 

 

Фахівець із соціальної роботи 

центру соціальних служб за 

місцем проживання сім’ї 

 
 
 

Психолог закладу 
 
 
 

 
 
 

Шкільний психолог за місцем 
проживання сім’ї 

 
 
 

Педіатр, який обслуговує 
дітей закладу 

 
 
 

Педіатр за місцем 
проживання сім’ї 

 
 
 

 
 
 

Соціальний педагог 
закладу 

 
 
 
 

 
 
 

Соціальний педагог школи 
за місцем проживання сім’ї 

 
 
 
 

 
 
 

Фахівець із соціальної 
роботи в громаді за місцем 

проживання сім’ї 
 

 

 
 
 

Вихователь закладу 
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Працівник служби у 
справах дітей за місцем 
розташування закладу 

 
 
 
 

 
 

Працівник служби у 
справах дітей за місцем 

проживання сім’ї 

 
 

Представник громадської 
організації за місцем 

розташування закладу 
 
 
 

 
 

Представник  громадської 
організації за місцем 

проживання сім’ї  
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Заняття 3.7.  Оцінка персоналу закладу, приміщень та інших 
ресурсів 

 

 Завдання: 

- розширити знання про компоненти оцінки закладу, що закривається чи 

трансформується; 

- визначити варіанти використання будівлі після закриття/трансформації закладу; 
- посилити переконання про важливість залучення персоналу до процесу 

деінституціалізації; 
- визначити причини й наслідки опору персоналу в процесі закриття/трансформації 

закладу; 
- ознайомити з оцінкою компетенцій, мотивації персоналу до подальшого навчання, 

факторами, на які слід заважати при переведенні на нову роботу.  

 Загальна тривалість: 1 год. 30 хв. 

 План заняття:  

 

№ з/п Структура Тривалість 

1. Презентація теми заняття 5 хв. 

2. Вправа «Оцінка стану будівлі інтернатного закладку, що 

закривається/трансформується» 

15 хв. 

3. Інформаційне повідомлення «Використання приміщень 

закритих/трансформованих закладів» 

15 хв. 

4. Вправа «Вийти з кола» 10 хв.  

5. Вправа «Опір персоналу: причини, можливі наслідки, 

подолання» 

20 хв. 

6. Інформаційне повідомлення «Залучення персоналу до 

надання нових послуг» 

15 хв. 

7. Узагальнення з теми. Рефлексія 10 хв. 

 

Хід проведення заняття 
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Презентація теми заняття 

 
5 хв. 
 

Мета: презентувати тему «Оцінка персоналу закладу, приміщень та інших 
ресурсів», мотивувати учасників до її вивчення. 
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.7» (слайд №3). 
 

Хід проведення: 

 Тренер, використовуючи ММ-презентацію, представляє тему й завдання тренінгового 

заняття. 

 
Слова тренера 
 
Ми вже розглянули з вами такі компоненти трансформації/закриття закладу, як: 

- робота з дітьми під час реформування/ закриття інтернатного закладу; 
- оцінка потреб вихованця інтернатного закладу; 
- підготовка дітей до влаштування поза межами закладу. 

 
Далі ми розглянемо два дуже важливі питання – це оцінка будівель та оцінка персоналу з точи 
зору можливостей застосування їх ресурсів у процесі деінституціалізації.  
 
У першій частині заняття ми поговоримо про оцінку будівель, можливості їх подальшого 
використання. Адже сама інституція теж може стати ресурсом у майбутньому - або як приміщення 
для надання нових послуг, або як джерело прибутків (шляхом продажу чи оренди), які можна 
вкласти в розвиток послуг у громаді. 

 
ВАЖЛИВО! Відразу варто наголосити, що будівлі інституцій більше ніколи не повинні 
використовуватися для влаштування великої кількості дітей. 
 
Щодо будівель упродовж заняття ми розглянемо наступні питання: 

- на що необхідно звернути увагу, оцінюючи будівлю, яку планується 
закрити/трансформувати;  

- які рішення щодо подальшого використання будівлі можуть бути ухвалені; 
- що означає належне і неналежне використання приміщень закритих/трансформованих 

закладів.  
 

У другій частині заняття ми звернемо увагу на персонал закладу, що реформується, спробуємо 
розібратися і зрозуміти, чому він є вразливим у процесі змін і потребує чутливого ставлення. 
Розглянемо оцінку персоналу для визначення мотивації і підготовки до подальшої зайнятості у 
сфері надання послуг.  
 
Щодо персоналу ми обговоримо наступні питання: 

- важливість проведення роботи з персоналом закладу; 
- можливості використання їх професійних ресурсів в процесі реформування;  
- причини опору змінам та можливості його зниження;  
- оцінка компетенцій, мотивації персоналу до подальшого навчання (наскільки зацікавлені  

працівники навчатися, щоб працювати по-новому); 
- умови переведення персоналу на нові робочі місця. 

 
ВАЖЛИВО! Необхідно пам’ятати, що під час планування послуг потреби дитини є найпершими 
і найголовнішими, а потреби персоналу – хоча вони також важливі – є вторинними.  
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Вправа «Оцінка стану будівлі інтернатного закладку, що закривається/ 

трансформується» 

 
15 хв. 
 

Мета: розширити знання про компоненти оцінки будівлі для визначення 
можливостей її подальшого використання.  
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.7» (слайди №4-10),  
фотознімки закладів. 
 

Хід проведення:  

Тренер, використовуючи ММ-презентацію, демонструє учасникам кілька фотознімків 
великих інституцій та інформує про місце їх розташування. Далі запитує: 

 

 

- Які рішення щодо будівлі можуть бути ухвалені?  
- Яке рішення вважаєте найкращим? 

Після обговорення різних варіантів використання будівлі тренер пропонує подумати: На що 
необхідно звернути увагу, оцінюючи будівлю, яку планується закрити/трансформувати?  

Висловлювання учасників записує на фліпчарті і за потреби доповнює і коментує відповіді. 

 
До уваги тренера 
  
Важливо, щоб учасники відмітили наступне: 

- хто є власником будівлі; 
- санітарний та технічний стан; 
- яка територія належить закладу; 
- яких послуг потребує місцева громада; 
- місце розташування закладу в населеному пункті (центр чи околиця, наявність необхідної 

інфраструктури); 
- розмір поточних витрат на утримання будівлі; 
- доступність будівлі; 
- чи можливо змінити цільове призначення будівлі; 
- чи відповідають характеристики будівлі вимогам до створення нових послуг.  

 
Стосовно другого запитання важливо, щоб були названі такі можливі рішення: 

- продаж або передача будівлі в оренду іншій структурі; 
- знесення будівлі через її зношеність і нерентабельність ремонтних робіт; 
- переобладнання та використання приміщень для надання нових послуг відповідно до 

потреб громади. 

  
 

Підсумовуючи результати роботи, тренер зауважує: 

 

 

 
Слова тренера 
 
Будівля закладу часто виступає «яблуком розбрату» і чвар. Його співробітники та члени місцевої 
громади часто надають будівлі символічного значення. Ті, хто займаються реструктуризацією та 
диверсифікацією послуг, часто розглядають цей складний процес як операції з будівлею, а для 
співробітників, які пропрацювали тут багато років, вона є цінністю і частиною їхнього трудового 
життя, і тому закриття закладу для них – це особиста драма. Як наслідок, виникає значний опір. 
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Інформаційне повідомлення «Використання приміщень закритих/ 

трансформованих закладів»  

 

 
15 хв. 
 

Мета: визначити варіанти подальшого використання  будівель.  
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.7» (слайди №11-14),  
фотознімки Центру СПДС «Добре вдома» «до» і «після» трансформації. 

Хід проведення:  

 
Інформаційне повідомлення 
 
Приміщення та обладнання закладів інституційного догляду та виховання дітей в процесі 
реформування можна розглядати як ресурс для громади, на території якої він знаходиться. Але 
важливо з’ясувати, чи належить будівля цій територіальній громаді, якщо ж ні – тоді варто вивчити 
можливість і доцільність передачі у її власність.  
 
Насамперед, важливо сформувати бачення, як же можна використати ці будівлі. Найбільш 
доцільне їх застосування – це підлаштування під послуги, яких потребує громада. Наприклад, у 
місті Львові до 2019 року функціонувала Львівська загальноосвітня школа-інтернат № 2, яка після 
реформування стала ліцеєм «Просвіта»; у Макарівському районі Київської області приміщення 
дитячого будинку змішаного типу «Барвінок» після реформування використовується як дитячий 
садок «Барвінок». У смт Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області на базі 
дитячого будинку «Сім’я» створено Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Добре вдома». На 
даний час у закладі діють такі відділення:  
- служба підтримки сім'ї; 
- служба раннього втручання; 
- стаціонарне відділення матері і дитини; 
- стаціонарне відділення термінового влаштування дітей. 
  
Інші можливі варіанти цільового використання будівель у майбутньому 
Центри денного перебування  
Громади матимуть велику користь від створення послуги денного догляду для підтримки родин у 
СЖО (особливо тих, які виховують дітей з порушеннями розвитку).   
 
Громадські центри здоров’я і соціальних послуг  
Найкращі практики сучасної соціальної роботи доводять, що соціальні послуги доцільно 
поєднувати з медичними послугами, що дозволить попередити різні небезпеки, прояви насильства 
та недбайливого ставлення до дітей. Запровадження чи відновлення у місцевих громадах системи 
візитів медичних працівників є надзвичайно важливим компонентом збереження здоров’я дітей 
через своєчасне надання першої медичної допомоги та медичної просвіти сімей. Якщо на 
місцевому рівні вдасться забезпечити координацію цих послуг з соціальними послугами, то 
ефективність втручання значно зросте.  
 
Центри інтегрованих послуг у громаді 
Будівлі можуть використовуватися як офісні приміщення з надання інтегрованих соціальних послуг 
(робочі місця):  

- соціальних працівників, які працюють в громадах;  
- медичних працівників, які здійснюю візити за місцем проживання громадян;  
- вихователів, що працюють з дітьми, які мають порушення розвитку;  
- мобільних терапевтичних груп чи окремих лікарів.  

 
Школи чи лікарні  
Будівлі можна підпорядкувати місцевим органам влади за умови, що вони використовуватимуться 
відповідно до заздалегідь узгоджених цілей. Наприклад, громада потребує нової школи чи лікарні, 
а приміщення закладу цілком придатне.  
 
Соціальне житло  
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Деякі будівлі можна перетворити на багатоквартирні будинки, забезпечуючи таким житлом тих, хто 
його потребує.  
 
Неналежне використання будівель після реформування закладів інституційного догляду 
та виховання дітей 
 
Стаціонарний заклад для великих груп дітей  
Використовувати в подальшому будівлі інституцій для влаштування великої кількості дітей 
неприпустимо! Частину будівлі можна використати для надання короткочасного стаціонарного 
догляду невеликої групи дітей (максимум - до 12 осіб). Необхідно, щоб усі особи, які ухвалюють 
рішення, чітко і недвозначно погодилися ні за яких обставин не використовувати цю будівлю як 
велику інституцію для дітей.  
 
«Модульні» стаціонарні заклади для великих груп дітей  
Хоча вважається, що розділення інституції на кілька «модулів сімейного типу» може певною мірою 
покращити якість догляду за дітьми, однак будівля все ж залишатиметься великою інституцією за 
своєю сутністю. Цього слід уникати. 
 
Стаціонарний заклад для дорослих  
Слід усіляко уникати подальшого використання будівель у якості закладів довготривалого 
стаціонарного догляду - зокрема дорослих, оскільки утримувати їх у великих інституціях так само 
недоцільно, особливо зважаючи на деінституціалізацію послуг для усіх категорій громадян. Але 
обґрунтоване використання будівель дитячих закладів для тимчасового влаштування може бути 
доцільним. 

 
 

Вправа «Вийти з кола» 

 
10 хв. 

Мета: налаштувати учасників на обговорення важливості роботи з 
персоналом інституції, що закривається/трансформується. 
 
Ресурси: крейда або малярська стрічка. 
  

Хід проведення:  

Тренер наголошує, що далі група працюватиме над питанням роботи з персоналом. Щоб 
краще зрозуміти, що відбувається з людьми, він пропонує зробити наступне.  

На підлозі крейдою або малярською стрічкою окреслює коло діаметром близько 1 метра, 
просить одного добровольця стати в його середину і пояснює, що воно символізує світ 
учасника, зону комфорту (простір є звичним для нього, йому зрозуміло, що і як відбувається, 
подобається тут знаходитись через певні переваги і зиски). А іншим учасникам потрібно 
переконати його вийти з кола. Можна використовувати будь-які методи впливу, окрім 
фізичної сили. 

Після виходу добровольця з кола проводиться обговорення: 

Запитання, адресовані групі: 

 

- Які методи впливу ви застосовували? 

- Як ви гадаєте, чому учасник опирався і не хотів виходити з кола? 

- Що допомогло досягти мети? 
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Запитання, адресовані добровольцю: 

 

- Як себе почували, знаходячись в колі? 
- Чому не хотілося виходити з кола, не дивлячись на спроби вас переконати? 
- Що вплинуло на рішення все ж вийти з кола? 

Тренер підсумовує результати виконання вправи. 

 

Вправа  «Опір персоналу: причини, можливі наслідки, подолання» 

 
15 хв. 
 

Мета: визначити причини, наслідки та можливості зниження опору 
персоналу в процесі закриття/трансформації закладу. 
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.7» (слайди №15-17), 
блокнот для фліпчарту, маркери. 
 

Хід проведення:  

Тренер просить учасників пригадати ситуації, коли вони переживали неочікувані, неприємні 
зміни у їхньому житті (наприклад, через вимушений переїзд, скорочення на роботі або 
госпіталізацію тощо), і описати свої відчуття і переживання. Висловлювання стисло фіксує 
на фліпчарті, за потреби задає уточнюючі запитання і коментує. 

 

 
До уваги тренера 
 
Відповідаючи на запитання, учасники можуть вказати, що відчували: 

- злість, агресію; 
- страх; 
- тривогу; 
- розгубленість; 
- розпач, відчай; 
- небажання коритися; 
- безпорадність; 
- прискорене серцебиття; 
- відчуття браку повітря; 
- раптову пітливість долонь. 
-  

  
 

Тренер підсумовує висловлювання. 

 

 
Слова тренера  
 
Виходячи зі звичного кола - тобто звичної ситуації чи середовища, людина може відчувати тривогу 
і невпевненість. 
Навіть усвідомлюючи, чому відбуваються ті чи інші зміни в житті, вона переживає стрес і саме тому 
потребує розуміння і підтримки.  
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Далі тренер запитує в учасників: 

- З яких причин у співробітників закладу може виникати такий стан? 

 
До уваги тренера 
 
Відповідаючи на запитання, учасники можуть відмітити, що персонал хвилюється і не хоче: 

- втратити роботу, педагогічний стаж; 
- заплямувати професійну репутацію через звільнення; 
- руйнування звичного порядку речей; 
- втратити віру в те, що піклування про дітей в інституції - це правильно тощо. 

  
 

Тренер підсумовує висловлювання учасників. 

 

Далі тренер демонструє і коментує схему можливих негативних наслідків опору з боку 

персоналу: 

 

 

 

 

 

 
Слова тренера 
 
Так само може почуватися й персонал закладу, що закривається/трансформується. Опір змінам – 
це не нове явище. Ще в 1541 році Макіавеллі відмітив, що людина, яка намагається створити щось 
нове, зустрічається з труднощами. Ті, кому було зручно працювати по-старому, обов’язково 
чинитимуть опір будь-яким змінам, а ті, хто розуміють, що могли б мати певний зиск, однак не 
поспішатимуть вдаватися до чогось нового і незвіданого. Як наслідок, матимемо жорсткий 
супротив з боку одних і лише мляву підтримку з боку інших (їхня підтримка поступово слабшатиме 
через злість та байдужість інших людей). 

 

 
Слова тренера 
 
Персонал інституції і, насамперед, її управлінські структури мають величезний потенціал та 
можливості чинити опір закриттю. Цілком природний людський страх через зміни проявляється у 
співробітників, які бояться втратити роботу. Це особливо гостро проявляється у сільській 
місцевості, де заклад може бути єдиним великим роботодавцем на кілька малих населених 
пунктів. У таких випадках опір можуть чинити не лише співробітники, але й місцева громада та 
політики, які можуть мати тісні дружні або родинні стосунки з працівниками закладу, або ж можуть 
різко протестувати через загрозу виникнення соціальних проблем в результаті різкого збільшення 
кількості безробітних.  
Однак тривога за долю персоналу не повинна надто сильно впливати на кадрову структуру і 
географічне розташування нових послуг. 
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Обговорення: 

- Як можна знизити опір з боку персоналу і залучити його до процесу   

деінституціалізації? 

 
До уваги тренера 
 
Важливо, щоб учасники зазначили, що опір з боку персоналу можна знизити, якщо: 

- надати повну і правдиву інформацію про те, що має відбутися у закладі; 
- уникати стигматизуючих і осудливих висловлювань у бік персоналу; 
- залучити до оцінки потреб та підготовки дітей до переміщення; 
- надати можливість претендувати на посади у нових послугах; 
- організувати цікаве навчання для персоналу, який бажає працювати в нових умовах. 

 
Тренер за потреби коментує і доповнює відповіді учасників.  
 
Варто навести приклад з досвіду румунського Представництва благодійної організації «Надія і 
житло для дітей» у роботі з персоналом закладу. 
 
Ця організація має величезний досвід закриття/трансформації закладів у Румунії, викладений у 
книзі «Закриття інституцій для дітей: втручання, впровадження та план дій», де йдеться про таке: 
  
«Всі працівники установи, яку буде закрито, повинні бути включені в початкову програму 
підготовки, спеціально розроблену для цієї мети та адаптовану до вимог конкретної ситуації. 

Працівник інституції 

Дізнається про закриття/трансформацію закладу, але не 

володіє інформацією і жодним чином не зідіяний в процесі 

Зростає страх 

Зростає опір 

Неспокійна атмосфера 

напруги впливає на дітей 

Неякісна індивідуальна 

оцінка потреб 
Тривалий процес 

закриття 

Нижчий рівень догляду 

за дітьми, які все ще 

перебувають в інституції 
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У рамках цієї програми співробітники зможуть ознайомитися з новими методами роботи з 
дітьми, що допоможе їм адаптуватися до нових умов, в яких вони відтепер працюватимуть. 
Під час такого тренінгу персонал має можливість набути нових знань про форми догляду за 
дітьми в стаціонарних послугах з умовами, наближеними до сімейних, а також познайомитися 
з новим підходом щодо взаємодії з дітьми.  
В результаті участі в такому тренінгу співробітники інституції зрозуміють, що середовище 
установи обмежує можливості для навчання та розвитку дітей. На відміну від цього, робота з 
дітьми в сімейних формах виховання або в стаціонарному догляді з умовами, наближеними до 
сімейних, зосереджена на розвитку необхідних життєвих навичок.  
Одна з цілей такої програми полягає у підготовці співробітників до роботи в новостворених 
службах» (Closing down institutions for children. Intervention, implementation and action plan, p.119). 
 
Усе це:  

- Заохочуватиме персонал сприяти змінам.  
- Покаже, що їхні навички і досвід цінуються.  
- Призведе до формування тісніших стосунків і кращого розуміння дітей.  
- Покаже їм, що вони здатні засвоювати нові навички.  
- Підвищить рівень самоповаги.  
- Знизить страх перед змінами.  
- Зрештою, знизить опір процесу деінституціалізації. 

 
ВАЖЛИВО! Конструктивне залучення керівництва закладу та персоналу має надзвичайно 
важливе значення. Інформація щодо процесу, який відбувається, має бути донесена правильно. 
Це дозволить уникнути хибних тлумачень та припущень з боку персоналу, які перешкоджають 
процесу. У такому разі робота буде зосереджена на етапах реалізації плану закриття 
/трансформації, а не подоланні опору змінам.  

 
 

Інформаційне повідомлення «Залучення персоналу до надання нових послуг»  

 

 
15 хв. 
 

Мета: ознайомити учасників з оцінкою компетенцій, мотивації персоналу до 
подальшого навчання, а також факторами, на які слід зважати при 
переведенні на нові робочі місця.  
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.7» (слайд №18). 

Хід проведення:  

Тренер, використовуючи ММ-презентацію, інформує учасників щодо оцінки компетенцій, 
мотивації персоналу, а також факторів, які слід взяти до уваги під час відбору персоналу. 

 
Інформаційне повідомлення 
 
Як вже зазначалося вище, важливо намагатися задіяти максимальну кількість колишніх 
працівників інституції до надання нових послуг. Однак необхідно пам’ятати, що, насамперед, 
пріоритетом є інтереси дітей та сімей. Тому важливо оцінити професійні компетенції персоналу, їх 
мотивацію до роботи та здатність задовольняти потреби дітей та сімей, працюючи по-новому.  
Отже, зараз розглянемо загальні підходи до оцінки компетенцій та мотивації персоналу. 
 
Очевидно, що відбір персоналу слід проводити після відповідного навчання й до запланованої 
дати відкриття нових послуг. Це допоможе уникнути затримок у переведенні дітей, а відібраним 
працівникам не доведеться очікувати відкриття нових послуг. 
 
Найбільш справедливим, прозорим і водночас найефективнішим способом залучення найкращих 
кадрів є відкритий конкурсний відбір, що ґрунтується на відомостях щодо професійної кваліфікації 
та досвіду (вказаних в резюме), а також на результатах індивідуальних співбесід, де з’ясовується 
мотивація кандидатів.   
 
Фактори, на які слід зважати у ході відбору:  
Наслідки інституціалізації  
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Багато співробітників провели в інституції набагато більше часу, ніж діти, і тому їхні уявлення, 
переконання і професійні уміння теж зазнали певної деформації («інституціалізації»). Інституційні 
методи роботи з дітьми абсолютно не відповідають сучасним вимогам, і тому поведінка працівника 
закладу, вірогідно, може завадити прийому на нову роботу.  
 
Готовність до змін  
Незважаючи на вказане вище, навіть найбільш «інституціалі зований» працівник може стати 
відмінним піклувальником, якщо матиме внутрішню силу і спроможність проаналізувати свій 
досвід, уміння, визнати застарілість і непридатність деяких підходів до роботи і бути готовим 
змінити свою професійну поведінку.  
 
Виявлення порушників  
Ряд інституцій в минулому практикували такі підходи до роботи з дітьми, які з точки зору сучасної 
соціальної роботи вважаються образливими, принизливими, або такими, що суперечать 
дотриманню прав дитини і завдають шкоди людській гідності. До таких дій належить фізичне 
покарання, позбавлення їжі в якості покарання, ізоляція, приниження та образи. Однак цілком 
можливо, що вони застосовували такі методи впливу тільки тому, що це типова для інституції  
каральна практика і культура. Але це не означає, що усі без винятку працівники закладу, які час 
від часу вдавалися до таких практик, є свідомими зловмисниками. Тут важливе інше: чи здатна 
людина проаналізувати свої дії, визнати їх неправильними і відповідним чином змінити свою 
поведінку? На жаль, досвід багатьох країн показує, що кривдників дітей приваблюють професії, 
пов’язані з ними – це дозволяє їм отримати доступ до уразливих дітей. Звідси витікає вірогідність 
того, що певна невелика частка персоналу інституційної системи дійсно є зловмисниками, тому ні 
за яких обставин їх не можна долучати до нових послуг. Отже, якість оцінки кадрів, професійний 
рівень і досвід тих, хто її проводить, є надважливими.  
 
Особливі стосунки з дітьми  
Спостерігаючи за діями співробітників інституції впродовж тривалого часу, спеціаліст з оцінки 
здатен вирізнити тих, чиє поводження з дітьми є послідовним, теплим, професійним і безпечним. 
Діти демонструють особливе ставлення і повагу до таких працівників. При переведенні персоналу 
це слід вважати перевагою.  
 
Можливості перепідготовки  
На процес відбору доволі серйозно впливають можливості перепідготовки персоналу. Необхідно 
зважати на фактор часу, економічні та людські ресурси, необхідні для перепідготовки. Інакше 
персонал опиниться у дуже невигідному становищі. Таким чином, програма деінституціалізації 
повинна містити плани з перепідготовки.   
 
Оцінка персоналу  
Оцінка персоналу проводиться для того, щоб сформувати чітке розуміння потенціалу фахівця  
професійно і високоякісно працювати в рамках нових послуг. Таку оцінку має проводити незалежна 
група експертів для забезпечення максимальної об’єктивності. Важливо заслухати директора чи 
заступників директора інституції, однак при цьому слід враховувати можливу суб’єктивність їх 
думки. 
 
Плануючи кадрове забезпечення нових послуг, слід пам’ятати про наступне:  

- працівникам інституції також потрібно дбати про свої родини – за можливості необхідно 
уникати створення нових соціальних проблем при розв’язанні інших;  

- працівники інституцій, як і діти-вихованці, нашаровують наслідки інституціалізації на інші 
аспекти свого життя, зокрема кар’єру. Якщо вони бачитимуть, як діти відновлюються, 
зростають і розкривають свій потенціал за межами інституційної системи, то вони 
зрозуміють, що саме було неправильним в інституційних практиках.  

 
Про це дуже добре розповіла одна піклувальниця, яка перейшла працювати із закладу для 
немовлят до малого групового будинку: «Я надзвичайно радію можливості по-іншому працювати 
з цими дітьми. Я ненавиділа свою роботу в інституції. Я ненавиділа свою роботу і тому 
ображалася і злилася на дітей. Тепер у мене є час для того, щоб побути з кожним із них. Я 
спостерігаю, як вони ростуть і розвиваються. Я дуже пишаюся ними і не можу уявити свого 
життя без них…». 
 
Отже, коли ми говоримо про закриття/трансформацію інституції і створення нових послуг в 
громаді, важливо пам’ятати про такий потужний ресурс, як персонал.  
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Адже налагоджена комунікація і залучення на різних етапах реформування може, з одного боку, 
допомогти звести до мінімуму опір з боку персоналу і забезпечити збереження ефективності його 
роботи на час закриття інституції. А з іншого - дозволить відібрати з числа персоналу спеціалістів, 
яких можна буде залучити до роботи в нових послугах. 
 
Люди, які переконалися, що їхні потреби та життєві обставини уважно розглянули і врахували, 
зацікавлені працювати з максимальною віддачею. 

 
 

Узагальнення з теми. Рефлексія 

 
10 хв. 

Мета: зробити підсумок заняття.   
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.7» (слайд №19). 
 

Хід проведення:  

Тренер пропонує учасникам поміркувати і по-черзі дати відповіді на такі запитання: 

 

- Який матеріал був для вас найбільш корисним? 
- Що та як ви використовуватимете у своїй роботі? 
- Що спробуєте використати найближчим часом? 
 

 
 

Список використаної літератури 

1. Деінституціалізація та трансформація послуг для дітей. Посібник з найкращих 
практик. – К.: Видавничий дім «Калита», 2009. – 193 с. 

2. Дорожня карта реформи: міцні сім’ї, захищені діти. Методичні рекомендації щодо 
реформування системи захисту дітей на рівні району/об’єднаної територіальної 
громади: метод. посіб. / Авт.-упоряд.: Г. Постолюк, Н. Татарчук, О. Мороз, Д.  Дощук, 
Ф. Герасимчук. – К., 2018. – 104 с. 

3. Общеевропейское руководство по переходу от институциональной системы ухода к 
системе ухода на уровне общины / Европейская экспертная группа по переходу от 
институциональной системы ухода к системе ухода на уровне общины / 
[Електронний ресурс].  
Режим доступу:  https://deinstitutionalisationdotcom.files.wordpress.com/2018/04/2014-

03-10-common_european_guidelines_russian-web-final.pdf 

4. Closing down institutions for children. Intervention, implementation and action plan. Tools, 
work procedures and models of intervention. / Authors: Stefan Darabus, Delia Pop, Bianca 
Stegeran, Radu Tohatan. – Baia Mare: HHC Romania Printing House, 2017. – 261p. 
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Заняття 3.8. Участь дитини у процесі деінституціалізації 

 

Завдання: 

- ознайомити учасників зі статтями Конвенції ООН про права дитини, які 
проголошують право на участь в житті суспільства й ухваленні рішень; 

- сформувати переконання про важливість залучення дитини до прийняття рішень 
для забезпечення повноцінної участі в процесі деінституціалізації; 

- визначити, як можна залучати дітей (форми залучення); 
- розкрити особливості залучення дітей (що необхідно врахувати); 
- обмінятися досвідом забезпечення права дитини на участь, висловлення власної 

думки.  

  Загальна тривалість: 1 год. 30 хв. 

 

План заняття: 

  

№ з/п Структура Тривалість 

1. Презентація теми заняття 5 хв. 

2. Вправа «Аргументи на користь участі дітей» 20 хв. 

3. Інформаційне повідомлення «Участь дитини в прийнятті 

рішень» 

10 хв. 

4. Вправа «Що необхідно врахувати при роботі з дітьми» 30 хв. 

5. Мозковий штурм «Форми залучення дітей» 5 хв. 

6. Вправа «Позитивний досвід участі дітей» 15 хв. 

7. Узагальнення з теми. Рефлексія 5 хв. 
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Хід проведення заняття 

 

Презентація теми заняття 

 
5 хв. 

Мета: презентувати тему «Участь дитини у процесі деінституціалізації», 
мотивувати учасників до її вивчення. 
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.8» (слайд №3). 

 

Хід проведення:  

Тренер, використовуючи ММ-презентацію, представляє тему й завдання тренінгового дня. 

 
Слова тренера 
 
У продовження роботи в рамках модуля «Впровадження деінституціалізації» ми переходимо до 
теми «Участь дитини у процесі деінституціалізації».  
 
Це цікава та важлива тема, адже у нас є звичка ставитися до дітей, як до незрілих, залежних осіб, 
які не знають, як вчинити краще, а тому за них все вирішують дорослі.  
Хоча діти не можуть цілком автономно приймати рішення про своє майбутнє, слід поважати їх 
право на вільне висловлення думки з будь-яких питань, що їх стосуються, і брати її до уваги 
(Конвенція ООН про права дитини, стаття 12). 
 
У Керівних принципах щодо альтернативного догляду дітей підкреслюється необхідність 
консультуватися з дитиною на всіх етапах прийняття рішення про найбільш доцільну форму 
догляду за нею (відповідно до її можливостей та потреб). 
 
На цьому занятті ми розглянемо питання:  

- наскільки важливою є участь дітей в різних процесах, що стосуються їх благополуччя;  
- в яких статтях Конвенції ООН про права дитини закріплене право участі (зокрема право 

висловлювати свою думку); 
- який рівень участі дітей вважається «справжньою участю», а який – «псевдоучастю»; 
- які форми участі дітей є доцільними у процесі деінституціалізації; 
- що важливо враховувати під час залучення дітей до прийняття рішень.  

 
Окрім цього, ми матимемо можливість поділитися власними знаннями і досвідом забезпечення 
участі дітей. 
 

 

Вправа «Аргументи на користь участі дітей»  

 
20 хв. 
 

Мета: сформувати переконання про важливість участі дитини як в процесі 
прийняття рішень щодо їх життя, так і в розвитку послуг, громади, соціальної 
політики. 
 
Ресурси:, ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.8» (слайд №4), блокнот 
для фліпчарту, маркери.   
 

Хід проведення:  

1 етап 
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Тренер об’єднує учасників у три групи, роздає по аркушу паперу, маркери і дає завдання 

протягом 10 хвилин: 

- першій групі – сформулювати аргументи на користь необхідності враховувати та 
підтримувати ідеї, висловлені дітьми; 

- другій групі - аргументи на захист пасивної участі дітей, яка передбачає погодження з 
ідеями дорослих; 

- третій групі - аргументи на захист позиції про відсутність сенсу залучати дітей до 
процесу прийняття рішень. 

Групи по черзі представляють напрацювання у загальному колі. 
 

Обговорення: 

 

- Наскільки легко чи складно було виконувати завдання? 
- Чиї аргументи перегукуються з вашою позицією? 

 

2 етап  

Тренер розміщує напрацювання на різних стінах кімнати, після чого просить усіх підійти 
саме до того з них, що дійсно на цей момент відображає їхнє переконання (бачення). Далі 
просить ще раз уважно переглянути записи і озвучити додаткові доцільні аргументи на 
захист своєї позиції. 

  

Інформаційне повідомлення «Участь дитини в прийнятті рішень» 

 
10 хв. 
 

Мета: ознайомити учасників з нормативно-правовими документами, де 
йдеться про участь дитини, та з моделлю участі Роджера Харта.  
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.8» (слайди №5-8). 

Хід проведення:  

Тренер інформує учасників про участь дітей в прийнятті рішень. 

 
Інформаційне повідомлення 
 
До ХХ століття ніхто не говорив про права дітей. Вони повністю залежали від дорослих та 
підкорялись їм. До суджень дитини не прислухалися, бо вважали їх незрілими та 
нераціональними. Вперше про права дітей заговорили у 1924 році, коли Ліга Націй прийняла 
Женевську декларацію прав дитини. Згодом, в 1948 році, ООН було прийнято Загальну 
декларацію прав людини, де зазначалось, що діти повинні бути об’єктом особливого нагляду і 
допомоги, та в 1959 році - Декларацію прав дитини. Але декларації носять рекомендаційний 
характер і не є інструментами впливу на формування політики в країнах. Питання захисту прав 
дітей вимагало більш дієвого документу. У 1990 році було затверджено Конвенцію ООН про 
права дитини, яку підписали відразу 61 країна. В 1991 році цей документ ратифіковано в Україні, 
що зобов’язало нашу державу забезпечити реалізацію прав дітей, визначених у Конвенції.  
 
У рамках забезпечення права дитини на участь ми зосередимо свою увагу на двох статтях.   
 
Стаття 12 
1. Держави-учасниці забезпечують дитині, здатній сформулювати власні погляди, право 
вільно висловлювати ці погляди з усіх питань, що торкаються дитини, причому поглядам 
дитини приділяється належна увага згідно з її віком і зрілістю. 
2. 3 цією метою дитині, зокрема, надається можливість бути заслуханою в ході будь-якого 
судового чи адміністративного розгляду, що торкається дитини, безпосередньо або через 
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представника чи відповідний орган у порядку, передбаченому процесуальними нормами 
національного законодавства. 

 
Стаття 13 
1. Дитина має право вільно висловлювати свої думки; це право включає свободу шукати, 
одержувати і передавати інформацію та ідеї будь-якого роду незалежно від кордонів в усній, 
письмовій чи друкованій формі, у формі творів мистецтва чи за допомогою інших засобів на 
вибір дитини. 
2. Здійснення цього права може зазнавати деяких обмежень, проте ними можуть бути лише 
ті обмеження, які передбачені законом і необхідні: 
а) для поваги прав і репутації інших осіб; або 
b) для охорони державної безпеки, громадського порядку, або здоров'я, або моралі населення. 
 
Право дитини вільно висловлювати свою позицію також гарантоване Законом України «Про  
охорону дитинства». 

 
Стаття 9. Право дитини на вільне висловлення думки та отримання інформації 
Кожна дитина має право на вільне висловлювання особистої думки, формування власних 
поглядів, розвиток власної суспільної активності, отримання інформації, що відповідає її віку. 
Це право включає свободу розшукувати, одержувати, використовувати, поширювати та 
зберігати інформацію в усній, письмовій чи іншій формі, за допомогою творів мистецтва, 
літератури, засобів масової інформації, засобів зв’язку (комп’ютерної, телефонної мережі 
тощо) чи інших засобів на вибір дитини. Їй забезпечується доступ до інформації та 
матеріалів з різних національних і міжнародних джерел, особливо тих, які сприяють 
здоровому фізичному і психічному розвитку, соціальному, духовному та моральному 
благополуччю. 
 
Діти мають право звертатися до органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, організацій, засобів масової інформації та їх 
посадових осіб із зауваженнями та пропозиціями стосовно їхньої діяльності, заявами та 
клопотаннями щодо реалізації своїх прав і законних інтересів та скаргами про їх порушення. 
 
З метою реалізації цього права держава сприяє: 

- поширенню засобами масової інформації матеріалів, корисних для розвитку дитини; 
- виданню та розповсюдженню дитячої літератури та підручників шляхом створення 

пільгових умов для їх видання; 
- міжнародному співробітництву у сфері обміну та поширення інформації та матеріалів, 

що надходять із різних національних і міжнародних джерел; 
- діяльності засобів масової інформації, спрямованій на задоволення мовних потреб 

дітей, у тому числі тих, які належать до національних меншин. 
 
Здійснення прав дитини на вільне висловлювання думки та отримання інформації може бути 
обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або 
громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я 
населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню 
інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету та неупередженості 
правосуддя. 

 
Отже, відповідно до законодавства ми зобов’язані забезпечити дитині можливість реалізувати 
ці права. Якщо ми хочемо виростити активну та ініціативну особистість, яка буде впливати на 
формування політики, розвиток громади, то маємо дати можливість дітям розвивати відповідні 
знання та уміння.  

 
Така практика в нашій державі насправді широко не застосовується, швидше йдеться про 
окремі випадки. Досить часто ми продовжуємо сприймати дітей, як незрілих особистостей, 
якими можна маніпулювати і до чиїх ідей та думок не обов’язково дослухатися.  

 
Щоб зрозуміти, що насправді означає «участь дитини», а що є «псевдоучастю», варто 
розглянути модель участі Роджера Харта. 
  
Роджер Харт, взявши за основу модель участі Арнштейн, адаптував її до питань участі дітей та 
молоді.  
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Рівні участі Харта ілюструють різні ступені участі дітей та молоді в проектах, організаціях та 
спільнотах. Пропонуються вісім рівнів участі, три з яких є псевдоучастю/«неучастю», а решта 
ілюструють різну ступінь включення й залучення дітей до ухвалення рішень.  

 

 
 

1 рівень – маніпуляція 
Молодих людей запрошують взяти участь в проекті, але вони не мають ніякого реального 
впливу на прийняття рішень і на результат. Насправді їх присутність використовується 
для досягнення інших цілей. Наприклад, студентам пропонують взяти участь у мітингу, 
навіть не пояснюючи, яку позицію вони мають відстоювати. Їхнє основне завдання: 
створити картинку масовості заходу. При цьому, нікого не цікавить, чи співпадає позиція 
молодої людини з тією, яку вона має «відстоювати» на мітингу.   
 
2 рівень – декорування, прикрашання 
 Молоді люди потрібні в проекті для того, щоб представляти молодь як групу з обмеженими 
правами. У них немає значущих ролей (окрім бути присутніми) і, як декору ідеї участі, їм 
відводиться видне місце (наприклад, у перших рядах зібрання), щоб їхня присутність була 
відразу помітна стороннім людям. Іншим прикладом може бути виступ дітей з порушеннями 
розвитку (заспівати пісню, продекламувати вірш тощо) на відкритті конференції, 
фестивалю. 
  
3 рівень – імітація, формальна участь, символічний захід 
Молоді люди отримують деякі ролі в проектах, але вони не мають ніякого реального впливу 
на прийняття будь-яких рішень. Існує помилково створене враження (навмисно чи 
ненавмисно), що молодь бере участь, коли насправді вони не мають ніякого впливу на те, 
що відбувається. Наприклад, діти можуть озвучувати певну проблему, але той, хто їх 
заслуховує, ніяк в подальшому не використає почуте.  
 
4 рівень – інформування 
Проекти ініціюються і управляються дорослими; молодь запрошують виконати деякі 
конкретні ролі або завдання в рамках проекту, але вони знають, який насправді вони мають 
вплив. Наприклад, дітям розповідають про мету та активності проекту, перед ними 
постійно звітують про результати. 
 
5 рівень – інформування та консультації 
Проекти ініціюються і управляються дорослими, але з молоддю консультуються та 
приймають їх пропозиції, а також повідомляють про те, як ці пропозиції сприяють 
остаточним рішенням або результатам. 
 
6 рівень – ініціатива дорослих, спільні з молоддю рішення 
Проекти ініціюються дорослими, але молоді люди як рівноправні партнери запрошуються 
взяти участь у обговоренні і ухваленні рішень.  
 
7 рівень – ініціатива молоді, спільні рішення з дорослими  
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Проекти або ідеї ініціюються та знаходяться під керівництвом молоді; дорослі можуть 
запропонувати необхідну підтримку, але проект може здійснюватися без їхнього втручання.  
 
8 рівень – ініціатива молоді, дорослі - партнери 
Проекти або ідеї ініціюються молоддю, які запрошують дорослих взяти участь у процесі 
прийняття рішень як партнерів. 
 
Відповідно до звіту UNICEF «Участь дітей у прийнятті рішень», у 2017 році 93,9% учасників 
опитування відповіли, що думка дітей і підлітків у прийнятті рішень, що безпосередньо їх 
стосуються, повинна братись до уваги.  
 
42,7% зустрічались із випадками «декоративного» залучення дітей/молоді до прийняття рішень.  
 
У попередніх темах ми вже згадували, що дітей як цільову групу необхідно залучати на всіх 
етапах ДІ. Так, на етапі проведення оцінки потреб громади вони можуть допомогти визначити 
необхідні послуги для дітей, а на етапі трансформації закладу брати участь у прийнятті рішення 
щодо їх переміщення.  
 
Питання необхідної участі дітей в деінституціалізації не викликає сумніву, але ми ще маємо 
зрозуміти, як зробити її справжньою, щоб це відповідало 4 – 8 рівням моделі Харта. Важливо 
відзначити, що діти, які до цього моменту не мали досвіду висловлення своєї думки, розробки 
та реалізації будь-якої ідеї, не зможуть просунутися на 7 та 8 щабелі. Щоб зростити дітей такого 
рівня громадянської позиції, ми маємо почати з 4-5 рівнів та поступово делегувати дітям все 
більше повноважень та можливостей, заохочуючи їх до участі.  
 
Відтак, далі ми працюватимемо над тим, як задіяти дітей в процесі деінституціалізації, а також 
обговоримо, які вікові та психологічні особливості важливо враховувати. 

  
  

Вправа «Що необхідно врахувати при роботі з дітьми»  

 
30 хв. 
 

Мета: визначити, що необхідно врахувати при роботі з дітьми різного віку. 
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.8» (слайди №9-10), блокнот 
для фліпчарту, маркери. 
 

Хід проведення:  

Тренер пропонує учасникам об’єднатись у три групи відповідно до віку дітей  

- перша група – діти віком від 6 до 11 років (молодший шкільний вік) 
- друга група –  діти віком від 12 до 15 років (середній шкільний вік) 
- третя група –  діти віком від 16 до 18 років (старший шкільний вік) 

і дає завдання: поміркувати й занотувати, що необхідно врахувати, плануючи залучити  

дітей цього віку (йдеться про 4 та 5 рівні, коли дорослі ініціюють участь дітей та допомагають 

їм реалізувати їх право на висловлення думки).  

 

Структура презентації: 

 - тривалість заходу;  
- адаптація інформаційних матеріалів; 
- частота зміни діяльності; 
- ігрова форма взаємодії; 
- об’єднання з іншою віковою групою;  
- спеціальна підготовка фасилітаторів, які ведуть заходи; 
- інформування про результати. 
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До уваги тренера 
 
Для ефективної участі дітей у процесах, що стосуються їхнього життя (навчання, розвитку, 
відпочинку), необхідно враховувати вікові особливості. 
 
Тривалість заходу варіюється залежно від віку дітей: для молодших дітей - до 40 хв., для старших – 
до 1 год. 20 хв. Якщо захід передбачає довшу тривалість, варто робити перерви з можливістю 
перекусити (вода, чай, сік, канапки). 
 
Всі матеріали, що стосуються інформування та консультацій з дітьми, мають бути адаптовані до 
їхнього рівня розвитку. В першу чергу, це стосується дітей молодшого шкільного віку – їм має бути 
усе зрозуміло. 
 
Щоб забезпечити активне включення дітей, необхідно змінювати види діяльності. Це дозволяє їм не 
перевтомлюватись та бути зацікавленими протягом заходу.  
 
До об’єднання дітей різного віку у одну групу необхідно підходити дуже обережно, оскільки діти 
молодшого шкільного віку можуть соромитися і «закриватися» у присутності старших. Також важко 
підготувати однаково доступні та цікаві матеріали. Окрім цього, необхідно враховувати різну 
швидкість стомлюваності дітей та різні інтереси. Часто цікава молодшим дітям діяльність не цікавить 
старших.  
 
Рекомендовано, щоб фасилітатор був підготовлений до роботи з дітьми, знав їхні вікові особливості, 
володів ефективними методами роботи, орієнтувався у питаннях групової динаміки та заохочення. 
Також добре, якщо фасилітатор попередньо вже встановив контакт хоча б з частиною дітей. В 
іншому випадку, бажано передбачити на це додатковий час, оскільки персональна довіра до 
фасилітатора дозволить дітям бути більш відкритими, сміливішими та щирими.  
 
Дітей потрібно інформувати, яким чином були враховані їхні думки, як реалізовані ідеї. Так, важливо 
втілити хоча б частину ініціатив/ідей, запропонованих дітьми, щоб вони відчули свою значущість, 
були вмотивовані до подальшої взаємодії. 

 
  

Мозковий штурм «Форми залучення дітей»  

 
5 хв. 

Мета: визначити, як можна залучати дітей до участі в прийнятті рішень. 
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.8» (слайд №11), блокнот 
для фліпчарту, маркери. 

 

Хід проведення:  

Тренер пропонує учасникам назвати можливі форми залучення дітей до прийняття рішень. 

 
До уваги тренера 
 
Варіанти відповідей учасників: 

- дитячі та молодіжні об’єднання; 
- консультації з дітьми та молоддю; 
- спільні з дорослими чи самостійні проекти; 
- воркшопи; 
- молодіжні школи; 
- органи дитячого самоуправління; 
- мультидисциплінарні команди за участі дітей; 
- дитячі наглядові ради; 
- заходи з обміну інформацією тощо. 
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Вправа «Позитивний досвід участі дітей»  

 
15 хв. 

Мета: обмінятися досвідом забезпечення права дитини на участь, 
висловлення власної думки. 
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.8» (слайди №12-18). 

 

Хід проведення:  

Тренер пропонує учасникам розповісти про відомі їм приклади забезпечення участі дітей в 
прийнятті рішень (зі свого досвіду чи досвіду інших організацій). 

 

Обговорення: 

 

 

- Якому рівню участі за моделлю Р. Харта відповідають приклади? 
 

 

 
До уваги тренера 
 
Благодійна організація «Надія і житло для дітей» приділяє багато уваги питанню участі дітей у 
прийнятті рішень, які стосуються їхнього життя. Реалізувати своє право участі вони можуть у 
формах: 

- консультації; 
- анкетування чи інтерв’ювання; 
- фокус-групи; 
- конференції (саміту); 
- органу самоврядування в малому груповому будиночку; 
- ворк-шопу з розробки певних процедур, наприклад «Політики захисту дітей»; 
- засідання у складі мультидисциплінарної команди (в рамках ведення випадку). 

 
Консультації з дітьми проводяться щорічно. Як правило, вони стосуються послуг, які необхідно 
розвивати для дітей та сімей, їх якості, необхідних змін для покращення послуг, захисту дітей від 
жорстокого поводження з ними, визначення відповідальних у процесах захисту дітей, реалізації їх 
прав тощо. Консультації проводяться в декілька етапів та можуть включати спілкування з дітьми 
за допомогою анкетування / опитування, структурованої бесіди, ділової гри, тренінгу, фокус-групи 
тощо. Консультації можуть проводитися як під час індивідуальних зустрічей, так і у ході групових 
заходів. Всі консультації проводяться відповідно до завчасно складеного сценарного плану з 
використанням розроблених інструментів для збору інформації від дітей. Зміст питань та форми 
роботи з дітьми орієнтовані на їхні вікові особливості та життєвий досвід. Так, консультації з 
молодшими дітьми проходять у активній ігровій формі, зі старшими дітьми – у формі бесід, фокус-
груп, ворк-шопів. На першому етапі такої роботи вони отримують пояснення, чому до них 
звертаються, яким чином будуть використані їхні ідеї та напрацювання, а також за потреби тісніше 
знайомляться, встановлюють довірливі стосунки з фасилітатором. На другому етапі діти 
працюють над конкретними завданнями. На третьому – отримують зворотний зв’язок щодо того, 
які ідеї і як були використані, як планується у подальшому враховувати їхню думку стосовно 
важливих питань.  
 
Участь у конференції. Конференція «Саміт супергероїв для дітей. Від візії до змін» проводилась 
у 2016 році.  На конференції було представлено досвід різних країн у реформуванні системи 
захисту дітей. У заході брали участь експерти-фахівці. Рівноправними учасниками конференції 
стали понад 40 дітей, які працювали разом з дорослими, спільно розглядали важливі питання, 
генеруючи свої ідеї щодо вирішення різних проблем реформування системи захисту дітей. На 
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пленарному засіданні вони презентували свої напрацювання, що були враховані при підготовці 
рекомендацій, адресованих уряду та керівникам місцевих громад. 
 
Оцінка потреб громади в послугах. Проведення оцінки за формою дуже схоже на організацію 
й проведення консультацій. Під час впровадження деінституціалізації діти обов’язково мають бути 
включені в процес визначення необхідних послуг, адже вони створюються, щоб покращити якість 
їх життя. 
 
Орган самоврядування (громада) в малому груповому будиночку (МГБ). Всі пропозиції 
обговорюються з дорослими на рівних, рішення приймаються шляхом голосування. На громаді 
обговорюються й затверджуються правила функціонування будиночку, режим дня, правила 
чергування, меню на тиждень, види заохочення та покарання (рішення приймаються дітьми), ідеї 
з організації святкувань, відпочинку, різноманітних заходів тощо.  
 
Участь у засіданнях мультидисциплінарної команди. У відділеннях центру соціальної 
підтримки дітей та сімей (ЦСПДС) обов’язково формується мультидисциплінарна команда, яка 
працює разом із сім’єю та дитиною над вирішенням проблем для покращення ситуації. Батьки та 
діти є рівноправними учасниками зборів команди - беруть участь у процесах планування та аналізу 
досягнень. Дитина може бути присутня не від початку засідання, бо швидко стомлюється, але 
обов’язковою озвучує свою позицію стосовно позбавлення її батьків батьківських прав, 
влаштування в альтернативні форми догляду / або повернення в рідну сім’ю. Якщо вона є 
активним учасником процесу роботи з сім’єю, то краще розуміє причинно-наслідкові зв’язки між 
ситуацією та прийнятими рішеннями і легше їх приймає, не дивлячись на складні переживання.  
 
Опитування щодо якості послуг регулярно проводяться в рамках моніторингу та оцінки для 
покращення роботи центрів соціальної підтримки дітей та сімей. Діти можуть не лише заповнювати 
оціночні анкети, а й бути членами робочих групах з розробки інструментів моніторингу.  
 
Інший український досвід 
 
З 2002 року працює молодіжний виконавчий комітет міста Кривий Ріг. Члени виконкому брали 
активну участь у організації й проведенні молодіжних екологічних акцій «Чисте місто» і «Паперове 
місто», а також екологічного флешмобу «Ecomotion». 
 
У  Запоріжжі діє молодіжна міська рада, яка переслідує мету посилення впливу молоді на життя 
містян шляхом розвитку партнерської участі у прийнятті рішень. Також функціонує Молодіжна рада 
при Харківському міському голові з метою налагодження комунікації між молодіжними ініціативами 
та органами місцевого самоврядування. 
 
У місті Славутич діє Молодіжна рада «Майбутнє Славутича», що складається з 36 депутатів - учнів 
9-11 класів загальноосвітніх шкіл та ліцеїв. Для проходження в раду необхідно брати участь у 
виборах: скласти та подати на розгляд виборчого журі кандидатські програми на тему бачення 
діяльності Молодіжної ради. Рада має 6 комісій, діяльність яких присвячена спорту та здоров’ю, 
культурі та дозвіллю, екології, бізнесу та праву, зв’язкам з громадськістю та питанням освіти. 
Одним із основних завдань ради є сприяння зацікавленню молоді соціально-економічним 
розвитком свого міста. Восени та навесні проходять зустрічі з міським головою, де обговорюються, 
зокрема, і питання благоустрою міста. Рада також активно займається питаннями екологічного 
стану міста, ініціює й організовує проведення заходів з благоустрою. 
 
У Львові діє студентська рада – колегіальний представницький орган студентства міста. Метою її 
діяльності є захист прав та відстоювання інтересів студентів у органах місцевої влади. 
 
Ціла низка ініціатив втілена Львівською «Майстернею міста». Наприклад, інтерактивний проект 
«ОСББ очима дітей» популяризував серед дітей ідею небайдужості і активних дій для покращення 
свого будинку. У 2015 році у рамках Майстерні вони створювали макет львівського району Збоїща, 
щоб сформувати нове бачення цього району, який серед мешканців міста має досить негативну 
репутацію. Окрім того, проводилися польові дослідження за участі дітей, які разом з молодими 
музикантами збирали дані для реалізації проекту «Звуки міста на карті Львова». 
  
За ініціативи Львівської «Феміністичної майстерні» було проведено ворк-шоп «Girl space: Дівчата 
і місто», націлений на те, щоб означити й розкрити роль дівчат-підлітків у місті. Також за ініціативи 
Центру міської історії був реалізований проект «Гра в Міста/ City Playing: діти в місті, про місто, 
для міста» - його метою було свіжим поглядом оцінити наймолодше українське місто Славутич. 
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Разом з дизайнером діти працювали над збором інформації, пошуком ігрової механіки та 
візуалізації. У результаті цього ворк-шопу була презентована серія ігор про місто, що дає змогу 
розповідати  про урбаністику просто та цікаво. 

 
Також у Славутичі з 2014 року проходить міжнародний фестиваль кіно та урбаністики «86». У 
рамках фестивалю у 2016 році учасники дитячої освітньої програми «Славутич. Capsula»  вивчали 
сучасні методи збору, збереження і передачі пам’яті про минуле, а також практикували польові 
дослідження - за допомогою різних методів збору інформації, спілкуючись з представниками різних 
поколінь, створили капсулу часу свого міста. 
 
Ще один вартий уваги проект у рамках фестивалю кіно та урбаністики «86» - «Дитячі географії». 
Це спроба за допомогою гри та мистецьких практик залучати дітей до процесів містопланування, 
щоб  переосмислити простір міста з позиції дітей та пристосувати до їхніх потреб.  

 

Узагальнення з теми. Рефлексія 

 
5 хв. 
 

Мета: визначити найбільш доцільні, на думку учасників, форми участі дітей 
у прийнятті важливих рішень в процесі деінституціалізації. 
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.8» (слайд №19). 

Хід проведення:  

Тренер пропонує учасникам поміркувати й по черзі назвати ті форми участі дітей у прийнятті 

важливих рішень в процесі деінституціалізації, які вони вважають найбільш доцільними. 

Обговорення: 

 

- Чому саме ці форми вважаєте найбільш доцільними? 
- Наскільки складно реалізувати їх на практиці? Які труднощі можуть 

виникнути? 
- Що може забезпечити успіх? 
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ДОДАТКИ ДО ЗАНЯТТЯ 3.8 

Додаток 3.8.1 

 Витяг із Національної стратегії 

реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 - 

2026 роки (очікувані результати реалізації стратегії)  

до вправи «Показники виконання запланованого» 

 

1. Збільшення щороку (починаючи з 2018 року) кількості дітей, охоплених інклюзивним 
навчанням, на 30 відсотків загальної кількості дітей з особливими освітніми потребами. 
 

2. Збільшення щороку (починаючи з 2018 року) чисельності забезпечених житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 20 відсотків загальної 
кількості таких осіб, які перебувають на квартирному обліку. 
 

3. Зменшення щороку (починаючи з 2018 року) кількості дітей, які виховуються в закладах 
інституційного догляду та виховання дітей, на 10 відсотків кількості таких дітей станом на 1 
січня 2018 року. 
 

4. Скорочення щороку (починаючи з 2019 року) кількості закладів інституційного догляду та 
виховання дітей (крім спеціальних шкіл-інтернатів і навчально-реабілітаційних центрів) на 
10 відсотків кількості таких закладів, спеціальних шкіл-інтернатів та навчально-
реабілітаційних центрів на 5 відсотків кількості таких закладів станом на 1 січня 2018 року. 
 

5. Припинення з 2020 року влаштування дітей віком до трьох років до закладів інституційного 
догляду та виховання дітей. 
 

6. Припинення до 2026 року діяльності всіх типів закладів інституційного догляду та виховання 
дітей, у яких проживає більше ніж 15 вихованців. 
 

7. Зменшення до 2026 року кількості дітей, які виховуються в системі альтернативного 
догляду, до 0,5 відсотка загальної кількості дитячого населення. 
 

8. Надання (починаючи з 2026 року) неурядовими організаціями не менше ніж 50 відсотків 
соціальних послуг дітям і сім’ям з дітьми на замовлення органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування. 
 

9. Забезпечення  випускників закладів інституційного догляду та виховання дітей, осіб з числа 
вихованців прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей піклувальників 
послугами соціального супроводу з метою їх інтеграції у суспільство, підготовки до 
самостійного життя. 
 

10. Забезпечення у кожній територіальній громаді дітям та сім’ям з дітьми доступу до послуг 
відповідно до їх потреб. 
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Заняття 3.9. Комунікація і взаємодія в процесі деінституціалізації. 

Роль неурядових організацій, ЗМІ та інших учасників реформи 

 

Завдання: 

- підкреслити важливість комунікації у просуванні та впровадженні деінституціалізації; 
- актуалізувати знання про основні канали комунікації; 
- ознайомити учасників з елементами планування комунікаційної стратегії в процесі 

ДІ; 
- спільно визначити ключові повідомлення (меседжі) для різних цільових груп; 
- розширити знання про роль неурядових організацій та ЗМІ у процесі 

деінституціалізації. 

 Загальна тривалість: 3 год. 20 хв. 

План заняття:  

№ з/п Структура Тривалість 

 Організаційна частина. Рефлексія попереднього дня 20 хв. 

 Презентація теми заняття 5 хв. 

 Обговорення «Важливість комунікації» 10 хв. 

 Інформаційне повідомлення «Комунікація у процесі ДІ» 20 хв. 

 Вправа «Комунікаційна кампанія для різних цільових груп» 55 хв. 

 Мозковий штурм «Канали комунікації» 10 хв. 

 Інформаційне повідомлення «Стратегія роботи з 

журналістами» 

15 хв. 

 Вправа «Спілкуємось з журналістом» 35 хв. 

 Вправа «Прес-конференція навпаки» 20 хв. 

 
Узагальнення з теми. Рефлексія 

 10 хв. 
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Хід проведення заняття 

 

Організаційна частина. Рефлексія попереднього дня  

 
20 хв. 

Мета: налаштувати учасників на роботу й актуалізувати пройдений матеріал 
щодо трансформації закладів та участі дітей у процесі ДІ.  
 
Ресурси: блокнот для фліпчарту, засоби для малювання.  
 

Хід проведення:  

Тренер вітає учасників та повідомляє, що сьогодні вони продовжать працювати над 
модулем «Впровадження деінституціалізації». Для логічного переходу до нової теми варто 
пригадати те, що розглядали раніше. Тренер об’єднує учасників у три групи. Кожна група 
делегує одного представника отримати завдання способом жеребкування – дві картки з 
темами занять (тренер завчасно готує картки з темами занять третього модуля).  

Завдання: за допомогою невербальних засобів (пантоміми, «живої скульптури», постера, 
ребуса) представити отриману тему таким чином, щоб решта учасників змогли її назвати.  

 

 
До уваги тренера  
 
Теми занять: 

1. Управління процесом деінституціалізації. Зміст і структура регіонального плану з 
реформування інституційного догляду і виховання дітей. 

2. Планування і створення сімейно-орієнтованих послуг та форм альтернативного догляду і 
виховання дітей в громаді/районі.  

3. Визначення необхідних ресурсів для впровадження та функціонування послуг. 
4. Інтегрування створених послуг в загальну систему захисту дітей в громаді. 
5. Трансформація/закриття закладу інституційного догляду та виховання дітей. Оцінка 

потреб вихованців закладу, визначення їх подальшого влаштування.  
6. Планування і підготовка дітей до влаштування поза межами закладу.  
7. Оцінка персоналу закладу, приміщень та інших ресурсів.  
8. Участь дитини у процесі деінституціалізації.  

 

 

Після виконання завдання тренер просить пригадати решту тем третього модуля (якщо 
тему заняття точно назвати складно, можна просто сказати, про що йшлося у рамках 
заняття).  

 

Презентація теми заняття 

 
5 хв. 
 

Мета: презентувати тему заняття «Комунікація і взаємодія в процесі 
деінституціалізації. Роль неурядових організацій, ЗМІ та інших учасників 
реформи», мотивувати учасників до її вивчення. 
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.9» (слайд №3). 
 

Хід проведення:  
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Тренер, використовуючи ММ-презентацію, представляє тему й завдання тренінгового 
заняття. 

 
Слова тренера 
 
Протягом наступних 3 годин ми розглянемо тему «Комунікація і взаємодія в процесі 
деінституціалізації. Роль неурядових організацій, ЗМІ та інших учасників реформи».  
 
Чому ця тема є такою важливою у контексті ДІ? 
 
Комунікація є невід'ємним компонентом будь-яких суспільних відносин. Дослідження показали, що 
близько 70% свого часу людина відводить на комунікацію: вона пише, читає, говорить, слухає. 
Жодна людина чи група людей не може існувати без комунікації. Тільки вона забезпечує обмін 
інформацією та ідеями.  
 
Комунікація передбачає як передачу (висловлювання), так і розуміння (сприйняття) інформації. 
Досконала комунікація виникає в тому випадку, коли думка або ідея зрозумілі саме в тому значенні, 
яке мав на увазі той, хто їх висловив.  
 
Якщо ми пригадаємо складові процесу деінституціалізації, обов’язкові для її успішного 
впровадження (а їх визначають 10), то першою вважається підвищення рівня обізнаності 
суспільства. Ця складова передбачає цілеспрямовану роботу з уявленнями та переконаннями як 
фахівців, так і населення загалом. Усі мають визнати необхідність відмовитися від системи 
інституційного догляду та виховання дітей на користь системи, що дозволяє забезпечити 
виховання дітей у сім’ї або в умовах, максимально наближених до сімейних. 
 
Для реалізації цього завдання необхідно зрозуміти, як цього можна досягти.  
 
Так, сьогодні ми: 

- назвемо канали комунікації; 
- ознайомимося з елементами планування комунікаційної стратегії в процесі ДІ; 
- означимо цільові групи та навчимося формулювати для них ключові повідомлення; 
- зрозуміємо, як спілкуватися з журналістами; 

- розширимо знання про роль НДО та особливості роботи зі ЗМІ. 
 

Обговорення «Важливість комунікації» 

 
10 хв. 
 

Мета: підкреслити важливість і необхідність забезпечення комунікації у 
процесі ДІ. 
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.9» (слайди №4-5). 
 

Хід проведення: 

 Тренер пропонує учасникам відповісти на запитання: 

 

- Чому комунікація важлива у процесі створення чогось значущого? 
 

 

 
До уваги тренера 
 
Важливо, щоб учасники відзначили: 

- завдяки постійній правильно спланованій комунікації можна забезпечити підтримку 
реформи з боку населення, змінити модель поведінки - інформування про наслідки 
інституційного догляду зробить цей вибір неприйнятним, не дивлячись на те, що раніше  
віддати дитину на виховання до інтернату вважалося нормою; 
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- якщо реформа буде постійно на слуху, то матимемо більше шансів «не згорнути» її після 
зміни влади, політичних сил тощо; 

- популярну реформу політики будуть охочіше підтримувати, аніж ту, де показники підтримки 
низькі. 
 

 

Інформаційне повідомлення «Комунікація у процесі деінституціалізації» 

 
20 хв. 
 

Мета: ознайомити учасників з елементами планування комунікаційної 
стратегії в процесі ДІ. 
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.9» (слайди №6-11). 
 

Хід проведення: 

  
Інформаційне повідомлення 
 
В контексті деінституціалізації ми говоритимемо саме про комунікацію, а не про інформування. 
Тобто ми передбачаємо не просто подачу інформації, адресованої громадськості, а взаємодію з 
нашою аудиторією. Це, щонайменше, постійно діючий процес обміну інформацією, який включає 
повідомлення про свою діяльність і отримання зворотного зв’язку від тих, кого воно стосувалося. 
Важливо орієнтуватися на інтереси аудиторії, створювати умови для забезпечення активного 
включення та отримання зворотного зв’язку – це дозволить зробити її зацікавленим і дієвим, а не 
пасивним учасником реформи.  
 
Також наша комунікаційна стратегія має передбачати формування довіри, вибудовування 
стосунків, які базуються на чесності. Ми не можемо загравати з аудиторією, оперуючи 
неправдивою інформацією, яку люди хочуть почути. Навпаки - ми повинні врахувати їхні інтереси. 
Наприклад, якщо йдеться про інтереси працівників закладів, які бояться втратити роботу, то ми не 
можемо сказати, що вони її не втратять, але  маємо повідомити, що на ринку праці з’являться нові 
робочі місця внаслідок створення нових послуг.  
 
В сучасному світі існує багато каналів комунікації, при цьому звичні для старшого покоління канали 
(газети, телебачення) не працюють у ході взаємодії з молоддю - для них більш ефективними є 
інтернет-ресурси, тому важливо їх використовувати, щоб  охопити ширшу аудиторію.  
 
У розробці комунікаційної стратегії ми маємо пам’ятати, що довіра формується так: «знання-
розуміння-прийняття-довіра». Саме вона має бути кінцевою метою.  
 
Комунікація має супроводжувати кожен крок реформи, відображати ті події, що відбуваються, але 
при цьому вона не може замінити управлінські рішення. Наприклад, якщо у певному населеному 
пункті вирішили закрити інтернат для дітей з інвалідністю і при цьому не створили відповідні 
альтернативні послуги, не забезпечили підтримку сімей, то ця історія отримає негативно 
забарвлений розголос, і ніяка комунікація тут не допоможе. Вчинки завжди говорять голосніше, ніж 
слова - саме це переконання має бути в основі планування комунікації. Скільки б ми не 
розповідали про успіх та переваги реформи, вигоди для сімей та дітей – ми маємо їх показати на 
переконливих прикладах, насамперед, вітчизняних, і дуже добре, коли є підстави наводити 
територіально наближені приклади. Отже, комунікація супроводжує реальний план і чесні 
результати здійснення реформи.  
 
Під час планування ми маємо врахувати ризики, що можуть спричинити реальну кризу. Вона 
виникає у тих випадках, коли в результаті дій представників влади, працівників закладів чи 
надавачів створених послуг хтось постраждав або його права були грубо порушені. Тоді про цей 
випадок довідаються журналісти, бо приховати резонансні події зазвичай дуже важко. Їх легше 
попередити. У випадку ДІ причиною кризи може стати прийняття рішення про закриття 
інтернатного закладу без врахування інтересів дітей і розбудови альтернативної системи догляду.  
 
Найчастіше розглядаються такі 4 базові елементи планування комунікації (вироблення 
комунікаційної стратегії): 

- мета (навіщо ми комунікуємо);  
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- аудиторія (з ким комунікуємо, кому адресовані повідомлення); 
- зміст повідомлення (про що комунікуємо); 
- канали комунікації та ресурси (як комунікуємо). 

 
Для відображення цих базових елементів у комунікаційній стратегії ми маємо: 

1. Призначити особу, відповідальну за планування та ведення кампанії. 
2. Обрати спікерів реформи. 
3. Визначити аудиторію (цільові групи отримувачів інформації). 
4. Створити ключові повідомлення (інформаційні меседжі), орієнтовані на конкретні цільові 

групи. 
5. Спланувати комунікаційні активності (заходи) для реалізації кампанії. 
6. Залучити ресурси. 
7. Передбачити, як буде відбуватися збір та аналіз зворотного зв’язку.  

 
Особи, відповідальні за планування та ведення кампанії, мають бути професіоналами, які 
розуміють стратегію комунікації та мають відповідні компетенції для її реалізації.  
 
Щодо спікерів реформи, то ними можуть бути авторитетні представники різних установ, 
організацій, цільових груп, які відмінно володіють навичками спілкування, поділяють цінності 
реформи, мають щодо неї чіткі переконання і є цікавими для загалу. Саме вони доноситимуть 
основну інформацію. В ході ДІ спікерами можуть бути: випускники або працівники інтернатів, які 
виступають за реформу, представники громад, де створені та функціонують нові послуги тощо.  
Наступним кроком має стати визначення аудиторій (цільових груп комунікації). Тобто тих, з ким ми 
будемо комунікувати. І тут основний акцент ми маємо зробити на залученні до спілкування 
впливових аудиторій. Вони можуть поділятися на зацікавлені (ті, які підтримують реформу) і 
незацікавлені (ті, які не підтримують реформу). У роботі з незацікавленими, але впливовими 
аудиторіями комунікаційна стратегія має виконати особливе завдання – зробити їх прибічниками, 
оскільки вони є ресурсом у просуванні ДІ.  
 
Також варто звернути увагу на зацікавлені, але невпливові аудиторії, бо вони теж мають 
потенціал. Представників таких аудиторій маємо зробити медійними впізнаваними персонами.  

     

 

Вправа «Комунікаційна кампанія для різних цільових груп» 

 
55 хв. 
 

Мета: розширити знання про планування комунікації з різними цільовими 
групами. 
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.9» (слайди  №12-20), 
блокнот для фліпчарту, маркери. 
 

Хід проведення: 

 І етап 

Тренер об’єднує учасників у три групи і дає завдання: заповнити таблицю, визначивши 

відповідні аудиторії: 

- впливову і зацікавлену аудиторію;  
- впливову, але незацікавлену аудиторію;  
- невпливову, але зацікавлену; 
- невпливову і незацікавлену. 

 

 

Тренер демонструє таблицю для заповнення. 
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 впливові невпливові 

зацікавлені Впливові і зацікавлені Невпливові, але зацікавлені 

незацікавлені Впливові, але незацікавлені Невпливові і незацікавлені 

 

 
До уваги тренера 
 
Орієнтовні результати роботи: 

Впливові і зацікавлені Невпливові, але зацікавлені 

- церква 
- громадські організації, що впроваджують 

ДІ 
- волонтерські ініціативні групи 
- прийомні сім’ї, ДБСТ і патронатні сім’ї  
- міжнародні організації, донори 
- батьківські об’єднання  

- соціальні працівники 
- випускники інтернатних закладів 
- окремі батьки, які шукають для своїх 

дітей альтернативи інтернатам 

Впливові, але незацікавлені Невпливові і незацікавлені 

- громади сіл, де знаходяться інтернатні 
заклади 

- батьки вихованців, вчителі/адміністрація 
закладів 

- волонтерські групи та влада, які 
вкладають ресурси у інтернатні заклади 
та популяризують свою діяльність  

- фахівці, які працюють з дітьми (вчителі, 
педіатри, працівники поліції) 

- профспілки 
 

- недотичні до тематики особи / групи з 
відсутніми важелями впливу (не мають 
однодумців і влади) 

- непопулярні ЗМІ, де тема не 
вважається топовою 

 

 

По завершенні роботи тренер просить одну із груп представити їхні напрацювання, інші 

можуть доповнювати для вироблення спільного бачення всієї групи.   

Обговорення: 

 

 

- Що робити з впливовою і зацікавленою аудиторією? 
- Що робити з впливовою, але незацікавленою аудиторією? 
- Що робити з невпливовою, але зацікавленою аудиторією? 

 

 
До уваги тренера 
 
З впливовою і зацікавленою аудиторією необхідно постійно підтримувати контакт, робити 
спікерами реформи. 
 
Впливову, але незацікавлену аудиторію необхідно зробити прибічниками реформи, враховуючи 
їхні інтереси і можливі зиски від ДІ. 
 
Невпливову, але зацікавлену аудиторію необхідно зробити впізнаваною (медійною), ввести її 
представників у МРГ.  

 
 

ІІ етап 
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Тренер визначає для кожної групи одну із названих аудиторій (впливову і зацікавлену; 
невпливову і зацікавлену; впливову і незацікавлену) і пропонує розробити дня неї частину 
комунікаційної кампанії за такою структурою: 

- визначити одну конкретну групу аудиторії (наприклад, батьки або працівники 
закладів тощо); 

- визначити адресованій їй ключові повідомлення (меседжі); 
- спланувати основні комунікаційні активності (заходи). 

 

По завершенні роботи групи по черзі презентують свої напрацювання, а тренер проводить 
обговорення: 

 

 

- Якби ви були представниками цієї групи, то чи викликали б вашу довіру і 
переконали ключові повідомлення? Якщо ні, то як би ви їх змінили? 

- Чи достатньо заходів для роботи з цією групою? 
- Чи відповідають сплановані заходи і ключові повідомлення цілям роботи з 

такою аудиторією (про них ішлося у підсумках першої частини вправи)? 
 

 
До уваги тренера 
 
Приклади ключових повідомлень: 
 
Дитині потрібні любов і сім’я, а не  інтернати. Інтернати шкодять дітям – лише 10% з них 
успішно реалізуються у житті.  
 
В інтернатах – не сироти. Їхнім батькам потрібна допомога. Суть реформи у тому, щоб 
допомогти таким сім’ям та дітям.  
 
Інтернати – місця несвободи, де дітей позбавляють індивідуальності, і часто чиниться 
насильство.  
 
В Україні розпочалась реформа з чітким планом дій. 
 
 
Приклад комунікаційної кампанії: 
 
Одна з груп впливової, незацікавленої аудиторії - працівники інтернатів (інформувати, 
переконувати). 
 
Основні повідомлення: «Вас не звільнять, якщо ви хочете працювати. У вас обов’язково буде 
робота, адже в рамках реформи посилюється соціальна сфера. А це означає, що ваші знання 
та вміння будуть дуже затребувані, і ви точно матимете роботу». 
 
Спікери: відповідальні за реформу представники ОДА, а також лідери думок серед працівників 
інтернатів, які підтримують реформу чи вже зробили її (наприклад, Олена Гуржій у 
Дніпровському районі Січеславської області або Андрій Закалюк у м. Львові). Вони мають 
показати реальність реформи, окреслити місце працівників закладів у новій реформованій 
системі, а також представити план перекваліфікації для роботи в нових умовах, згадати про 
трудове право і соціальні гарантії.  
 
Канали комунікації і основні активності (заходи): обговорення реформи під час зустрічей з 
персоналом інтернатних закладів, виїзди для ознайомлення з найкращими практиками, 
відповідні тематичні публікації у впливових місцевих виданнях. У ході запланованих заходів має 
йтися про те, що буде відбуватися із закладом, але ще до початку суттєвих змін. 
 
Особливості проведення кампанії: оскільки цю аудиторію необхідно не лише інформувати, 
але й переконувати, то формат комунікації передбачає ведення діалогу. Представники влади 
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мають проводити зустрічі, оперуючи актуальною доказовою інформацією, обговорювати  
реальні плани. 

 
 

 
Підсумок тренера 
 
Для плідної комунікації важливо визначити, хто у вашій області/громаді підтримує реформу і є 
впливовим – залучати їх до обговорення і просування реформи.  
 
Зверніть увагу на територіально наближені громадські організації, які підтримують реформу – 
рівень довіри до них часто вищий, ніж до державних установ. 
 
Також громадськість схильна більше довіряти батьківським спільнотам чи організаціям, ніж 
представникам влади.  
 
Визначте лідерів думок та залучайте їх до проведення кампанії.  
 
Зрозумійте, хто є впливовим, але не підтримує реформу – говоріть з ними, інформуйте, 
переконуйте, але не уникайте їх. Не ухиляйтеся від обговорень і відповідей на складні запитання. 
Робота з такими людьми має відбуватися лише у форматі діалогу.  
 
Через «надання голосу у ЗМІ» робіть зацікавлені і невпливові аудиторії впливовими.  
 
При створенні ключових повідомлень маємо пам’ятати декілька правил: 

- повідомлення має враховувати потреби аудиторії – тобто його суть для різних груп має 
відрізнятися (наприклад, якщо йдеться про працівників інтернатів, то їх непокоїть можливе 
скорочення, а не те, що в закладах перебувають не сироти. А батьків дітей з порушеннями 
розвитку цікавить, де вони будуть далі навчатися);  

- повідомлення має бути чітким, простим, коротким і зрозумілим (перевірте, чи зрозуміла 
суть повідомлення людині поза темою); 

- має бути позитивним (орієнтованим на зиски і переваги); 
- його легко повторити і запам’ятати - ви й самі його часто повторюєте (у ЗМІ, у ході 

зустрічей). 

 
Комунікація передбачає необхідність говорити і пояснювати. Важливо говорити правдиво і 

відкрито - простою мовою про складне, щоб могли зрозуміти різні люди, а не лише професіонали.  
 
Щоб вас почули: 

- дізнайтеся більше про свою аудиторію; 
- підготуйте та розповідайте історії (кейси), їх краще сприймають та запам’ятовують; 
- не вживайте канцеляризми; 
- будьте послідовними;  
- не говоріть штампами – це нікого не зацікавить, і вас не почують; 
- вибудовуйте довіру; 
- виходьте за межі офіційного сайту.  

 
 

Мозковий штурм «Канали комунікації» 

 
10 хв. 
 

Мета: актуалізувати знання про різні канали донесення інформації, що 
можуть використовуватись у процесі деінституціалізації. 
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.9» (слайд №21), аркуш 
блокнота для фліпчарту, маркери. 
 

Хід проведення: 

  



Тренінгова програма з деінституціалізації. 

Матеріали підготовлені БО «Надія і житло для дітей» 503 

Тренер, використовуючи попередні напрацювання про комунікацію з конкретними 
аудиторіями, наголошує - чим більше каналів комунікації буде задіяно, тим ширшим буде 
коло прихильників ДІ. Пропонує учасникам мозковим штурмом назвати всі відомі їм канали 
комунікації. 

 

 
До уваги тренера 
 
Орієнтовний перелік каналів комунікації: 

- телебачення, газети, радіомовлення; 
- інтернет-видання, інтернет-сторінки ОДА, блоги; 
- особисте спілкування (віч-на-віч, у соцмережах), закриті зустрічі; 
- відкриті події (круглі столи, лекції, презентації, дискусії, брифінги та прес-конференції); 
- сторінки та спільноти у соціальних мережах (цільова та адресна комунікація); 
- короткі відео та youtube-канали; 
- візуалізація (інфографіка, фотозвіти з подій); 
- електронна розсилка; 
- друкована поліграфічна продукція (про етапи реформи, суть послуг); 
- зовнішня реклама;  
- вуличні акції; 
- фестивалі; 
- конкурси тощо. 

 
 

 
Підсумок  тренера 
 
Для кожної конкретної діяльності, виходячи з її цілей, потрібно підібрати оптимальні канали 
передачі і поширення інформації.  

 
 

Інформаційне повідомлення «Стратегія роботи з журналістами» 

 
15 хв. 
 

Мета: сформувати розуміння того, як комунікувати з журналістами, щоб 
забезпечити позитивне висвітлення ДІ у ЗМІ. 
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.9» (слайди №22-26). 
 

Хід проведення:  

 

 
Інформаційне повідомлення 
 
Якщо ми хочемо спілкуватися з журналістами, то маємо добре знати цю аудиторію й розуміти, як 
вони працюють, що для них є цікавим і важливим. Журналісту необхідно створити сюжет чи 
написати статтю, де йшлося б про цікаву, резонансну життєву історію непересічного героя. Також 
його зацікавить гостра конфліктна ситуація, бо це дасть можливість привернути увагу більшої 
аудиторії. Для підготовки матеріалу він має отримати достовірні недвозначно викладені дані. Так, 
коли ми хочемо популяризувати ДІ, важливо долучити до роботи з журналістами цікавих спікерів 
або відомих людей, організувати яскраві інформаційні приводи (акції, події), підготувати для 
ілюстрації декілька цікавих, позитивних історій – наприклад, як реформа вплинула на конкретні 
людські долі.  
 
Якщо ми плануємо використати формат новин - тобто хочемо, щоб наш матеріал показали у 
відповідних програмах, то маємо пам’ятати, що він має відповідати таким критеріям: 

- оперативність; 
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- актуальність; 
- суспільна значущість або інтерес, унікальність чи сенсаційність; 
- об’єктивність; 
- достовірність; 
- специфічність побудови інформаційного повідомлення (хто, що, коли, де, як, чому). 

 
До інтерв’ю теж необхідно готуватися, особливо тоді, коли ви не часто працюєте з журналістами. 
До початку інтерв’ю ви маєте з’ясувати: 

- тему розмови / питання; 
- власні повноваження коментувати ці питання; 
- для якого видання/каналу/програми ви даєте інтерв’ю;  
- хто є цільовою аудиторією цього каналу чи видання; 
- який передбачається формат інтерв’ю.  

 
Якщо йдеться про публікацію, то ви маєте наполягати на своєму праві вичитати інтерв’ю перед 
оприлюдненням. Ви не можете правити текст журналіста, але можете переглянути власні 
висловлювання (цитати), або навіть заборонити публікувати відповіді на деякі запитання, якщо це 
може спотворити певну ідею. Але журналіст має право вказати у своїй статті, що ви не дозволили 
включати відповіді на визначені запитання.  
 
Чого не можна робити при спілкуванні з журналістами: 

- уникати контакту; 
- ігнорувати запитання; 
- не володіти достовірною інформацією;  
- бути не підготовленим до виступу/інтерв’ю; 
- використовувати незрозумілий професійний сленг;  
- зловживати канцеляризмами; 
- висловлюватися загальними фразами / чи дуже стисло; 
- говорити неправду; 
- не дотримуватися обіцянок; 
- піаритися без реальних підстав; 
- маніпулювати і використовувати журналістів у своїх цілях. 

 
Важливо! Коли ви комунікуєте з журналістами, не зловживайте складнопідрядними реченнями, 
важкими для сприйняття на слух. Обмірковуйте відповіді і висловлюйтеся чітко про найважливіше 
(з 15-ти хвилинного запису в ефір може потрапити матеріал на 2-3 хвилини). Це означає, що ваше 
інтерв’ю монтуватимуть. І якщо ви використовуєте не дуже складні речення, змістовно, але стисло 
висловлюєте свою думку, то при монтажі менше шансів її спотворити. Просте речення не потребує 
скорочення. Наприклад: Діти повинні жити в сім’ї.  Лише в сім’ї можливо створити умови для 
нормального розвитку дитини. Найбільша потреба дитини – це любов і турбота батьків. 
Батьківську турботу неможливо замінити нічим іншим. Дослідження Джона Боулбі довели, що 
дитина в сім’ї розвивається краще, ніж в інституції. Дослідження Брауна показали, що мозок 
дитини в сім’ї розвивається нормально. В той час як дитина в закладі відстає у розвитку.  
 
Кожне з цих речень передає основну думку - що дитина має жити в сім’ї. Якщо ми говоримо надто 
складними реченнями, то монтажер може спотворити вашу думку, бо він не є експертом з питань 
ДІ. 
 
Отже, робота з журналістами потребує спеціальної підготовки.   

 
 

Вправа «Спілкуємось із журналістом» 

 
15 хв. 
 

Мета: потренувати уміння спілкуватися з журналістами про ДІ. 
 
Ресурси: підготовлені запитання «журналістів». 
 

Хід проведення:  
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Тренер пропонує потренувати уміння спілкуватися з журналістом за допомогою рольової 
гри. При цьому зазначає, що він може бути позитивно чи негативно налаштований. Роль 
журналіста виконує тренер - він у довільній черговості, а не по колу підходить до усіх 
учасників та задає запитання спочатку як позитивно налаштована особа (вислуховує 
відповіді), а потім як негативно налаштована.  

 

 
До уваги тренера 
 
Якщо хтось розгубився, не варто тиснути, краще дати час подумати і через деякий час повернутися 
до учасника та повторно задати запитання. 
 
Основне завдання вправи – потренувати уміння швидко та чітко відповідати на запитання стосовно 
ДІ у ході інтерв’ю.  

 
 

 
До уваги тренера 
 
Запитання позитивно налаштованого журналіста:  
 
Ви плануєте закрити інтернати. Що буде з дітьми? 
Якщо ніхто не всиновить важкохворих дітей, що далі буде з ними? 
Навіщо закривати інтернати для обдарованих дітей? 
Що буде з персоналом інтернатів? Там працюють кваліфіковані фахівці.  
Чому інтернати шкідливі? 
 
Запитання негативно налаштованого журналіста: 
 
Ви що зібрались повернути дітей з інтернатів у неблагополучні сім’ї?  
Дітям в інтернатах добре. Візьміть хоча б історії Ані Лорак, Віталія Козловського чи Олега 
Ляшка. Навіщо нищити працюючу систему? 
Тепер всі ці інтернатівці будуть негативно впливати на наших дітей, навчати поганому. Хіба 
ви  цього не розумієте? 
Що це знову за реформа така? Де гарантії, що цього разу все вийде? 
 

 

 
Підсумок тренера 
 
Досить часто під час інтерв’ю вам задаватимуть запитання, пов’язані з поширеними міфами та 
стереотипами.  
 
Міф: спеціалісти інтернатних закладів опиняться без роботи. 
Правда: кваліфіковані спеціалісти будуть працевлаштовані. 
 
Міф:   ДІ – чергова спроба зекономити на наших дітях. 
Правда: навпаки - ДІ потребує додаткових коштів, бо нові послуги треба створити. 

 
 

Вправа «Прес-конференція навпаки» 

Мета: розширити знання про роль неурядових громадських організацій і ЗМІ 
у процесі деінституціалізації. 
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20 хв. 
 

Ресурси: перелік запитань для представників неурядових громадських 
організацій, ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.9» (слайд №27). 
 

Хід проведення:  

Тренер пропонує учасникам уявити, що вони беруть участь у незвичайній прес-конференції, 
куди запросили багато представників громадських організацій і лише одного журналіста. 
Пропонує добровольцю виконати роль журналіста, решті учасників - ролі представників 
неурядових громадських організацій, що працюють у сфері захисту дітей, надають різні 
послуги сім’ям та дітям.  
 
Журналіст задає завчасно підготовлені тренером запитання (може використати не всі з 
переліку або додати свої). Той, хто готовий відповісти, піднімається і стисло висловлюється 
(бо вся прес-конференція триватиме лише 15 хвилин). 
 
Усі можуть доповнювати відповіді своїх колег. 
 

 
До уваги тренера 
 
Перелік запитань: 
 

Деінституціалізація – це політична воля нашої держави. Чому НГО беруть участь у цьому 
процесі?  
Беручи участь у процесі реформування, чи не перебирають НГО на себе роль держави?  
Які саме функції виконують представники НГО в процесі деінституціалізації? Які послуги 
вони надають? 
Чи впливають і як впливають НГО на законодавчі процеси? 
Відомо, що НГО відіграли дуже важливу роль у впровадженні таких інновацій, як Центри 
матері та дитини, у створенні ДБСТ, прийомних сімей. Які інновації просувають НГО в ході 
ДІ? 
З ким НГО співпрацюють в ході ДІ? 
Чи не вважають представники НГО, що якби держава доручила саме їм втілювати 
стратегію ДІ, то справа рухалася б набагато швидше? 

 
 

По завершенні вправи тренер має «розролювати» учасників (вивести з ролей) – тобто 
наголосити, що тепер всі присутні є учасниками тренінгу, а не «журналістом» і 
«представниками НГО». 

Далі він підводить підсумки, демонструючи коротку ММ-презентацію про роль НГО у процесі 
деінституціалізації. 

 
Слова тренера 
 
У процесі деінституціалізації представники державних структур мають розглядати НГО як 
партнерів, оскільки вони: 

- мають досвід впровадження різних соціальних інновацій в Україні; 
- здійснюють апробацію кращих закордонних практик,  
- можуть долучатися до розробки стратегій та місцевих планів реформування як 

професіонали високого рівня; 
- взаємодіють з суб’єктами процесу ДІ - є партнерами державних та інших неурядових 

організацій; 
- виступають в ролі «агентів змін» й працюють з громадою; 
- беруть участь у розробці й удосконаленні відповідної нормативно-правової бази; 
- мають можливість залучати додаткові кошти для впровадження соціальних інновацій; 
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Узагальнення з теми. Рефлексія 

 
10 хв. 
 

Мета: узагальнити пройдений матеріал, підкреслити важливість комунікації 
і партнерської взаємодії у процесі деінституціалізації.   
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.9» (слайд №28).  

Хід проведення:  

Тренер звертається до учасників із запитаннями: 

 

- Чи знаєте ви у своїх громадах людей, які могли б професійно 
виконувати роль відповідальних за комунікацію в процесі ДІ? 

- Яким основним вимогам мала б відповідати ця особа? 
- Що у ході вивчення теми вважаєте найбільш практичним? 

 
 

Список використаної літератури 

 

1. Дзяна Г. О., Дзяний Р. Б. Налагодження комунікації між владою і суспільством у період 

проведення реформ / Г. О. Дзяна, Р. Б. Дзяний // Теорія і практика державного управління. 

– 2017. – № 2(57) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-

book/tpdu/2017-2/doc/1/02.pdf. 

2. Практичний посібник для працівників комунікаційних структур в органах влади / З. 

Казанжи. – К., 2015 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:    http://imi.org.ua/wp-

content/uploads/2017/06/posibnyk.pdf. 

3. Комунікація в громадських організаціях: практ. посіб. / М. В. Говорухіна. – К., 2015. – 112 

с. 

 

 

 

 

 

 

- готові напряму надавати послуги за умови використання ефективного механізму 
державного замовлення; 

- володіють знаннями й навичками проведення тренінгів та інших форматів навчання для 
учасників процесу деінституціалізації. 

 
За своєю природою неурядові організації здатні діяти гнучкіше, ніж державні структури, тому 
можуть запропонувати інше бачення і досвід. 
 
НГО часто відіграють роль «піонерів нових ідей», тому органи, призначені державою відповідати 
за здійснення захисту дітей, мають вивчати їх досвід.  
 
Однак не можна використовувати роботу НГО як підставу для відмови від фінансової та 
адміністративної відповідальності за дітей. 

 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2017-2/doc/1/02.pdf
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2017-2/doc/1/02.pdf
http://imi.org.ua/wp-content/uploads/2017/06/posibnyk.pdf
http://imi.org.ua/wp-content/uploads/2017/06/posibnyk.pdf
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Заняття 3.10 Моніторинг і оцінка деінституціалізації 

Завдання: 

- поінформувати про призначення та відмінності моніторингу і оцінки в ході 
деінституціалізації;  

- посилити переконання щодо необхідності проведення моніторингу і оцінки із 
використанням відповідних інструментів; 

- ознайомити з різними категоріями показників виконання запланованого 
(індикаторів), потренувати уміння їх розробляти (на прикладі Національної стратегії 
реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 
роки).  

 Загальна тривалість: 1 год. 30 хв. 

 

План заняття: 

 

№ з/п Структура Тривалість 

1. Презентація теми заняття 5 хв. 

2. Інформаційне повідомлення «Моніторинг і оцінка ДІ» 20 хв. 

3. Вправа «Показники виконання запланованого» 45 хв. 

4. Обговорення «Важливість МіО влаштування дитини» 10 хв. 

5. Узагальнення з теми  10 хв. 

 

Хід проведення заняття 

Презентація теми заняття 

 
5 хв. 
 

Мета: налаштувати учасників на роботу, презентувати тему «Моніторинг і 
оцінка деінституалізації», мотивувати до її вивчення. 
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.10» (слайд №3).  
 

Хід проведення: 
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Тренер, використовуючи ММ-презентацію, представляє тему й основні питання, які будуть 
розглянуті у ході заняття. 

 
Слова тренера 
 
Шановні учасники, в продовження нашого навчання ми переходимо до теми «Моніторинг і оцінка 
деінституалізації». Ця тема включена для загального ознайомлення - ми не ставили перед собою 
завдання детально розкривати всі механізми МіО (моніторингу і оцінки), оскільки це більше 
стосується тих, хто будуть безпосередньо займатися МіО на національному чи регіональному 
рівнях.  
 
У ході опрацювання матеріалу за цією темою звернемо увагу на такі питання:  

- чому необхідно проводити моніторинг і оцінку в ході деінституалізації; 
- призначення, відмінності моніторингу і оцінки; 
- сутність МіО, орієнтованих на результат;  
- категорії індикаторів виконання запланованого (на прикладі Національної стратегії 

реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки). 

 
 

Інформаційне повідомлення «Моніторинг і оцінка ДІ» 

 
20 хв. 
 

Мета: ознайомити з поняттям «моніторинг і оцінка, орієнтовані на 
результат», посилити переконання щодо необхідності їх проведення. 
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.10» (слайди №4-16). 
 

Хід проведення:  

Тренер, використовуючи ММ-презентацію, розкриває поняття «моніторинг», «оцінка», 
«моніторинг і оцінка, орієнтовані на результат», інформує про основні вимоги до 
проведення МіО в ході реалізації Національної стратегії реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки. 

 
До уваги тренера  
 
Однією з важливих складових деінституціалізації є моніторинг і оцінка результатів. Ми вже 
говорили про те, що це допомагає відстежити, чи досягаємо ми очікуваних результатів, чи 
рухаємось в правильному напрямку.  
 
Яка ж різниця між «моніторингом» та «оцінкою»?  
 
Моніторинг: 
- походить від лат. monitor «той, хто нагадує; радник; наглядач»; «нагадувати, звертати увагу; 
застерігати»;  
- постійне відстеження ходу роботи для порівняння поточного стану справ з планом; 
- систематичний збір інформації про хід роботи, свого роду «сканування» ситуації;  
- рутинна процедура, призначена, головним чином, для того, щоб вчасно виявляти відхилення від 
запланованого. 
 
Оцінка: 
- більш глибоке (у порівнянні з моніторингом) проникнення в сутність того, що відбувається;  
- аналіз результатів діяльності, отриманого ефекту і їх зіставлення (порівняння) з певними 
критеріями;  
- визначення рівня ефективності програми, проекту або організації і формулювання рекомендацій 
на майбутнє. 
 
Отже, моніторинг відрізняється від оцінки. Моніторинг – це систематичне відстеження якісних і 
кількісних показників, які характеризують якусь діяльність чи поточну ситуацію. Головна мета 
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моніторингу — «знімати показники» стану об'єкта спостереження і виявляти розбіжності з 
запланованим (або тенденції розвитку й передбачати майбутні характеристики стану). Виявлення 
таких розбіжностей важливе для своєчасного подолання або зменшення виявлених небажаних 
тенденцій у розвитку процесів. 

Оцінка має на меті з'ясувати, чи забезпечують реалізовані заходи той вплив, який вони покликані 
здійснити. 

Інакше кажучи, моніторинг включає спостереження за тим, що відбувається, тоді як оцінка 
дозволяє встановити причиново-наслідкові зв'язки між діями та результатами. 

Моніторинг і оцінка (МіО), в першу чергу, мають орієнтуватися на результат та логіку досягнення 
результату. Традиційний підхід в МіО в основному фокусується на внесках та діяльності, а підхід, 
орієнтований на результат, - на результатах, а не просто на використаних внесках чи 
впровадженій діяльності. І саме такий підхід є більш ефективним, а тому має бути використаний у 
процесі моніторингу та оцінки різних аспектів деінституціалізації.  
 
Отже, моніторинг з орієнтацією на результат – це безперервний процес збору й аналізу інформації 
щодо ключових показників та порівняння фактичних результатів з очікуваними для визначення 
якості реалізації проекту, програми або політики. Це постійний процес вимірювання просування до 
певних коротко-, середньо- та довгострокових результатів шляхом контролю руху до конкретних 
заздалегідь визначених цілей за допомогою показників. Персонал та особи, які приймають 
рішення, можуть отримувати завдяки орієнтованому на результат моніторингу зворотний зв’язок 
стосовно прогресу (або його відсутності) і використовувати цю інформацію задля покращення 
своєї роботи.  
 
Оцінка, орієнтована на результат – аналіз запланованої, поточної або завершеної інтервенції 
(втручання) з метою визначення її актуальності, ефективності, дієвості, впливу та сталості. Намір 
полягає в отриманні достовірної й корисної інформації з тим, щоб застосовувати набутий досвід в 
процесі прийняття рішень. Вона ширше розглядає інтервенцію, запитуючи: наближення до цілі або 
певний результат спричинені інтервенцією чи зумовлені іншим чинником змін, зафіксованим 
системою моніторингу. Оцінка може ставити, зокрема, наступні запитання: 

- Чи є актуальними цілі та довгострокові результати?  
- Наскільки продуктивно та ефективно вони досягаються?  
- Які наслідки інтервенції є неочікуваними, незапланованими?  
- Чи є інтервенція найбільш економічною та сталою стратегією задоволення конкретних 

потреб? 
 
Моніторинг і оцінка, орієнтовані на результат, мають ряд переваг у порівнянні з традиційною 
системою моніторингу і оцінки. До сильних сторін можна віднести такі: 

- узгодженість стратегічних документів і планів різного рівня; 
- вища ефективність використання бюджетних ресурсів; 
- ефективніша комунікація з громадськістю; 
- ефективніша комунікація з міжнародними партнерами. 

 
У процесі моніторингу ми регулярно відповідаємо на запитання:  
Що відбувається?  
Чи дотримуємося робочого плану?  
Чи досягаємо запланованого?  
Чи рухається реформа у правильному напрямку?  
Що іде не так? Чому?  
Яка кількість (дітей, сімей, послуг тощо) охоплені реформою?  
Чи якісно надаємо послуги?  
Як клієнти оцінюють отримані послуги?  
Як відбувається «рух» дітей?  
Чи досягнуті результати є сталими?  
Чи ефективно використовуємо ресурси?  
Чи доцільно проводити ту чи іншу діяльність?  
Як взаємодіють між собою партнери?  
Чи підтримує реформу громада?  
Як доносимо результати ДІ владі та громадськості?  
 
З огляду на ці запитання стає зрозуміло, що в процесі моніторингу та оцінки ми маємо опиратися 
на попередньо розроблені плани та визначені очікувані результати, які для нас є орієнтирами. До 
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таких документів на державному рівні відносять Національну стратегію з реформування системи 
інституційного догляду та виховання дітей та плани її реалізації, на обласному рівні – регіональний 
план реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, на рівні громади – план 
реформування закладів інституційного догляду та розвитку сімейно-орієнтованих послуг в громаді 
тощо.  
 
Розробка системи моніторингу і оцінки має орієнтуватися на результат, визначений у меті та 
основних цілях стратегічних або планових документів. Відразу наголосимо - для того, щоб ці 
документи можна було використовувати у процесі моніторингу і оцінки, вони мають від першого 
дня їх створення містити дуже чіткі цілі, завдання та очікувані результати (вимірювані, чіткі та 
реальні у проміжку часу реалізації запланованої діяльності). Також для реального заміру тих змін, 
які відбуватимуться, чітко визначаються вихідні дані. Адже для нас важливо встановити, чи 
зменшується кількість дітей у закладах, кількість самих закладів, як саме (у що) вони 
трансформуються. Орієнтуючись на вихідні дані, ми можемо відстежувати зміни.  
 
Якщо ми поглянемо на очікувані результати виконання Стратегії реформування системи 
інституційного догляду та виховання дітей, то майже всі вони представлені у відсотках: наприклад, 
збільшення щороку кількості дітей, охоплених інклюзивним навчанням, на 30%;  зменшення 
щороку (починаючи з 2018) кількості дітей, які виховуються у закладах, на 10% тощо. Отже, для 
моніторингу цих показників маємо встановити вихідні кількісні дані, з якими будемо звіряти 
отримані кількісні результати (відстежувати збільшення/зменшення відсотків).  
 
Враховуючи міжнародний досвід, моніторинг ДІ має включати:  

- перевірку задовільності наслідків реалізації програми для дітей - тобто рішення, які були 
прийняті щодо дітей (влаштування в сім’ї або малі групові будинки), позитивно вплинули 
на їхнє життя і відповідають найкращим інтересам;  

- встановлення фактів безперервного і ефективного функціонування новостворених послуг 
- тобто послуги відповідають потребам громади, і отримувачі задоволені їх якістю, послуги 
є результативними;  

- засвоєння уроків і досвіду чинної програми для вдосконалення подальшої діяльності з 
деінституалізації чи виконання інших великих проектів. 
 

Якщо моніторинг проводиться безперервно протягом усього періоду реалізації програми, то оцінка 
- у чітко визначені періоди.  
 
Вона може бути як зовнішня, такі і внутрішня, в тому числі самооцінка. Може бути початковою, 
проміжною та заключною. Особи, які проводять оцінку, повинні мати відповідні кваліфікацію й 
підготовку.  
 
МіО мають бути запланованою діяльністю - необхідно розробити план та визначити 
відповідальних за здійснення моніторингу і оцінки. Такий план має містити: цілі та обсяг роботи; 
методологію; необхідні ресурси; графік проведення; методи й канали поширення (оприлюднення) 
результатів.  
 
Будь-яка ефективна система МіО повинна використовувати певний комплексний Інструментарій 
(методологію), що включає низку індикаторів, базу даних, форми звітності, інструменти збору 
інформації. Основна мета його застосування – відстежувати прогрес у досягненні основних 
завдань, систематично покращувати якість послуг, зробити результати роботи більш «видимими», 
мати обґрунтовану та достовірну підставу для залучення додаткових коштів, планування і 
звітності.  
 
Моніторинг і оцінка в процесі деінституціалізації має бути передбачена на національному, 
регіональному рівні та на рівні громади. Для цього кожна структура, відповідальна за їх здійснення, 
має розробити свій інструментарій та забезпечити його впровадження. 
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Вправа «Показники виконання запланованого» 

 
45 хв. 
 

Мета: потренувати уміння розробляти показники виконання запланованого 
(індикатори) як частину інструментарію МіО (на прикладі Стратегії чи 
Регіонального плану). 
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.10» (слайди №17-20), 
блокнот для фліпчарту, маркери, додаток (3.8.1).  
 

Хід проведення:  

Тренер об’єднує учасників у п’ять груп і дає завдання - розробити індикатори відповідно до 
отриманої категорії індикаторів (для відстежування змін): 1 група – внески; 2 група – 
процеси; 3 група – продукти; 4 група – наслідки; 5 група – вплив.  

 
Слова тренера 
 
Під час розробки індикаторів варто застосовувати підхід, за яким всі вони діляться на дві групи: 
індикатори процесу та індикатори змін.  
 
До індикаторів процесу можна віднести три категорії: 

- індикатори внесків або ресурсів (персонал, фінанси, приміщення, обладнання, політики 
тощо); 

- індикатори процесів (підготовка відповідного законодавства, розробка системи МіО, 
створення послуг, проведення навчання, реалізація втручання тощо); 

- індикатори продуктів/результатів діяльності (навчений персонал, клієнти охоплені 
послугами, діти влаштовані у сімейні форми виховання тощо); 

 
До індикаторів змін відносять дві категорії: 

- індикатори наслідків/змін на рівні бенефіціарів (зміна ставлення, попит на послуги, 
підвищення спроможності сімей забезпечувати належний догляд та виховання дітей 
забезпечення права дітей на виховання в сім’ї тощо); 

- індикатори впливу/змін на рівні суспільства (відсутня потреба вилучати дітей, злагоджена 
взаємодія усіх структур у роботі з сім’ями/дітьми, рішення щодо дітей приймаються з 
урахуванням їхньої думки). 

 
Такий підхід дозволяє чітко розмежувати процес і кількісні та якісні зміни внаслідок діяльності.  
 
Враховуючи, що ми розробляємо індикатори відповідно до системи МіО, орієнтованої на 
результат, необхідно брати до уваги ті очікувані результати, що були передбачені у документах з 
планування. Я пропоную попрацювати з очікуваними результатами, вказаними у Стратегії 
реформування системи інституційного догляду та виховання дітей 2017-2026 роки.  
 
Також можна використати регіональний план реформування системи інституційного догляду 
та виховання дітей або план, що розроблявся на рівні громади.  
 
Оберіть той конкретний результат, до якого ви розроблятимете декілька індикаторів своєї 
категорії. 
 

 

По завершенні роботи групи по черзі представляють свої напрацювання.  

У ході обговорення тренер пропонує проаналізувати індикатори за такими критеріями: 

 

- Наскільки зрозумілою є назва індикатора (чи всі однаково 
зрозуміють)? 

- Чи є розроблений індикатор вимірюваним? Чи однаково вимірюється 
у різний час? 
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- Чи можна сказати, що він одномоментно вимірює лише один 
параметр? Може, одночасно декілька? 

- Чи можна цей індикатор виміряти без невиправданих затрат і вчасно?  
 

 
До уваги тренера 
 
Під час обговорення важливо, щоб тренер відстежив, що учасники розуміють – вдало визначені 
індикатори мають одночасно відповідати таким критеріям: 

1. Є вимірюваними, легко прораховуються; 
2. Однаково тлумачаться різними людьми, однаково вимірюються в різний час; 
3. Одномоментно вимірює лише один параметр; 
4. Вимірюється без надлишкових затрат і вчасно. 
 

Вимірюваний індикатор легко прораховується 
Давайте порівняємо два індикатори: 

1) «типи соціальних послуг, що надаються сім’ям з дітьми у Любарській громаді»; 
2) «кількість соціальних послуг, що надаються сім’ям з дітьми у Любарській громаді, за 

типами». 
 
У першому індикаторі йдеться про типи послуг, а у другому - про кількість послуг за їх типами 
(отже, цей індикатор можна виміряти).  
 
Індикатор однаково тлумачиться різними людьми, однаково вимірюються в різний час 
Порівняємо індикатори: 

1) «кількість сімей з дітьми, які отримують стаціонарні соціальні послуги відповідно до 
стандартів, затверджених Мінсоцполітики»; 

2) «кількість сімей з дітьми, які отримують високоякісні стаціонарні соціальні послуги». 
 
Якість соціальних послуг може всіма однаково тлумачитися лише за наявності відповідного 
документу (затверджених стандартів), що дозволяє уникнути суб’єктивного розуміння.   
 
Індикатор одномоментно вимірює лише один параметр 
Порівняємо індикатори: 

1) «відсоток батьків - отримувачів послуг Центру, які відвідують комп’ютерні курси і 
демонструють уміння працювати в програмі Microsoft Office Word»; 

2) «відсоток батьків - отримувачів послуг Центру, які відвідують комп’ютерні курси з роботи 
в програмі Microsoft Office Word». 

 
Некоректність першого індикатора полягає в тому, що він вимірює два параметри: кількість осіб, 
які відвідують курси, і кількість осіб, які демонструють уміння працювати в програмі. У другому ж 
індикаторі ми вимірюємо лише один параметр: кількість осіб, які відвідують курси.  
 
Індикатор вимірюється без надлишкових затрат і вчасно 
Розробляючи індикатори, важливо пам’ятати, що процес збору і обробки відповідної інформації 
не має вимагати вкладення надто великих ресурсів (часових, фінансових, людських), інакше 
виникає спокуса робити це формально.  
 
Порівняємо два індикатори: 

1) «відсоток сімей з дітьми, які звернулися за послугами в Центр завдяки розміщенню 
реклами у ЗМІ»; 

2) «відсоток сімей з дітьми громади, які знають про Центр».  
 
Збір інформації за першим індикатором можна проводити в Центрі, задаючи особі, що звернулася 
по допомогу, лише 1 запитання: «Як Ви дізналися про Центр?». І для цього не потрібно виділяти 
додаткові ресурси. Другий же індикатор потребує спеціального дослідження з достатньо великою 
вибіркою.  
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Обговорення «Важливість проведення МіО влаштування дитини» 

 
10 хв. 
 

Мета: наголосити на важливості проведення МіО влаштування дитини з 
огляду на розглянутий матеріал.  
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.10» (слайди №21-22), 
блокнот для фліпчарту, маркери, символічне заохочення до активної участі 
(цукерка, календарик, ручка, повітряна кулька тощо). 
 

Хід проведення: 

 Тренер пропонує учасникам обговорити питання МіО влаштування дитини, беручи до уваги 

пройдений матеріал.  

 
Слова тренера 
 
Оскільки одним із основних результатів деінституціалізації має стати виховання кожної дитини у 
спроможній сім’ї або в умовах, максимально наближених до сімейних, з урахуванням її 
найкращих інтересів, пропоную подумати разом: 
 
Як нам найкраще організувати МіО, щоб можна було відстежити вплив реформи на ситуацію 
кожної конкретної дитини? 

 
До уваги тренера 
 
Щоб уникнути псевдореформи, важливо відстежувати «рух» кожної дитини, охопленої процесом 
змін. В першу чергу, це стосується дітей, які проживали в закладах і були переміщені внаслідок 
їх трансформації чи закриття. Зазвичай посадовцям важливо знати, що відбулося із закладом, 
куди влаштовані діти на момент його закриття. Але мало хто цікавиться тим, наскільки стабільне 
нове влаштування, чи є ризик переведення дитини в інший заклад.  
 
Щоб уникнути можливих маніпуляцій у процесі реформи (тимчасове переміщення дітей до 
центрів соціально-психологічної реабілітації, неналежно проведена реінтеграція, що в 
майбутньому призведе до відібрання дітей та повторного влаштування), необхідно відстежувати 
випадки переміщення кожної дитини. Цьому посприяє ведення електронної бази даних про «рух» 
вихованців закладів інституційного догляду (кількість дітей у закладі, форма і адреса їх 
влаштування, отримання послуг за новим місцем проживання тощо).  
 
Для оцінки ж ефективності нового влаштування необхідно проводити оцінку його впливу на стан 
і розвиток дитини - тобто ми маємо відстежити, чи з’явились позитивні зміни після переміщення, 
що саме змінилося, наскільки дитина задоволена новим оточенням і собою, як на зміни реагує 
родина / батьки-вихователі /опікуни.  
 
Моніторинг і оцінка влаштування дітей також потребують розробки окремих інструментів, які 
дозволять забезпечити якісний аналіз кожного конкретного випадку. Особливу увагу слід 
приділити вивченню «невдалих випадків» (коли дитина була повторно переміщена через 
погіршення ситуації у сім’ї, повернута за ініціативи батьків, втекла з ДБСТ чи Центру тощо).  
 
Врахування такого досвіду у контексті подальшої реалізації реформи є надзвичайно важливим. 
Адже якщо дитина знову постраждала внаслідок непрофесійних дій фахівців, які займалися її 
влаштуванням та супроводом після переміщення, це означає, що ми маємо навчитися запобігати 
виникненню таких ризиків. Основне - МіО направлені не стільки на відстеження ситуації, скільки  
на корегування наших планів та дій, щоб вони були справді ефективними.     
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Узагальнення з теми  

 
10 хв. 
 

Мета: підвести підсумки заняття, отримати зворотній зв’язок щодо 
розглянутого матеріалу. 
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 3. Заняття 3.10» (слайд №23). 

 

Хід проведення:  

Тренер просить учасників поміркувати і спробувати відповісти на запитання: 

 

- Які ризики ви вбачаєте щодо проведення моніторингу і оцінки у процесі  
деінституціалізації (на прикладі вашої громади)? 

- Що може забезпечити успіх? 
- Яка інформація була для вас новою?  
- Яке з розглянутих питань викликало бажання глибше вивчити тему 

моніторингу і оцінки? 
 

 

Список використаної літератури: 

 

1. Посібник з моніторингу та оцінювання програм регіонального розвитку / Лендьел М., 

Винницький Б., Ратейчак Ю., Санжаровський І. / За ред. Санжаровського І., Полянського Ю. 

– К.: К.І.С., 2007. – 80 с. 

2. Проект концепції (моделі) моніторингу та оцінювання сектору соціальних послуг / за ред. 

О. В. Макарової. – Умань : СПД Сочинський, 2008. – 148 с. 

3. Наказ Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження 

методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0904739-13. 

4. Національна стратегія реформування системи інституційного догляду та виховання дітей 

на 2017–2026 роки / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.kmu.gov.ua/ua/npas/250190226.  

5. В. Корж, С. Зинкевич. Мониторинг и оценка: индикаторы эффективности/ [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://by.odb-office.eu/files/docs/Monitoring-i-ocenka.pdf 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250190226
https://by.odb-office.eu/files/docs/Monitoring-i-ocenka.pdf
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Модуль 4. Сильна сім’я – сильна громада  

 

Тема 4.1. Роль територіальної громади у забезпеченні благополуччя дитини та її сім’ї 

 

Короткий зміст: 

- Поняття територіальної громади, визначення її структури. 
- Показники забезпечення благополуччя дитини та її сім’ї в громаді.  
- Поняття «батьківство», «відповідальне батьківство». Цінності відповідального 

батьківства. 
- Сім’я як ключовий соціальний інститут громади. 
- Робота з сім’ями у громаді з формування відповідального батьківства та запобігання 

бездоглядності дітей.   
 

Тема 4.2. Можливості активізації громади  

 

Короткий зміст: 

- Огляд існуючих практик з активізації громади щодо вирішення актуальних проблем 
сімей з дітьми, організації зайнятості батьків, сімейного дозвілля. 

 

Тема 4.3. Сутність та особливості впровадження концепції громади, дружньої до 

дитини  

  

Короткий зміст: 

- Сутність концепції громади, дружньої до дитини.  
- Міжнародний досвід реалізації концепції. 
- Ознаки громади, дружньої до дитини. 
- Досвід України зі створення громад, дружніх до дитини.  
- Соціальне планування на рівні громади.  
 

Підсумкове заняття 
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Навчальний план модуля  

Тематика Тривал
ість 

Зміст роботи  Необхідні матеріали та 
обладнання 

1 день 

Організаційна 
частина 

20 хв. Привітання учасників 

Рефлексія попереднього етапу 
навчання 

 

ММ-презентація «Модуль 4, 
заняття 4.1» (слайди №1-2), 
питання для обговорення 

4.1.Роль 
територіальної 
громади у 
забезпеченні 
благополуччя 
дитини та її сім’ї 

 

5 хв. Презентація теми заняття ММ-презентація «Модуль 4, 
заняття 4.1» (слайди №3-4) 

15 хв. Вправа «Дерево громади» 

 

ММ-презентація «Модуль 4, 
заняття 4.1» (слайди №5-15), 
блокнот для фліпчарту, 
маркери, стікери двох 
кольорів  

10 хв. Мозковий штурм «Показники 
забезпечення благополуччя дітей 
і сімей в громаді» 

 

ММ-презентація «Модуль 4, 
заняття 4.1» (слайди №16-
18), блокнот для фліпчарту, 
маркери   

15 хв. Вправа «Дитина, сім’я, громада» 

 

ММ-презентація «Модуль 4, 
заняття 4.1» (слайди №19-
21), додаток 4.1.1 (модель 
«Дитина, сім’я, громада»), 
додаток 4.1.2 (назва сектору 
для об’єднання в групи) 

10 хв. Інформаційне повідомлення 
«Відповідальність батьків» 

 

ММ-презентація «Модуль 4, 
заняття 4.1» (слайди  №22–
23) 

15 хв. Вправа «Громада може»  ММ-презентація «Модуль 4, 
заняття 4.1» (слайд №24), 
блокнот для фліпчарту, 
маркери 

15 хв. Вправа «Квадрат Декарта» ММ-презентація «Модуль 4, 
заняття 4.1» (слайди №25-
27), додаток 4.1.3 (набори 
для виконання вправи за 
кількістю учасників – 4 
аркуші паперу квадратної 
форми різних кольорів із 
запитаннями) 

5 хв. Узагальнення з теми. Рефлексія 

 

ММ-презентація «Модуль 4, 
заняття 4.1» (слайд №28) 

5 хв. Презентація теми заняття 

 

ММ-презентація «Модуль 4, 
заняття 4.2» (слайди №1-3) 



Тренінгова програма з деінституціалізації. 

Матеріали підготовлені БО «Надія і житло для дітей» 518 

4.2. Можливості 
активізації 
громади 

10 хв.  Мозковий штурм «Чому більшість 
громад пасивні» 

 

ММ-презентація «Модуль 4, 
заняття 4.2» (слайди №4-5), 
блокнот для фліпчарту, 
маркери   

10 хв. Інформаційне повідомлення 
«Соціальна мобілізація» 

 

ММ-презентація «Модуль 4, 
заняття 4.2» (слайди №6-9) 

10 хв.  Обговорення «Успішні практики» ММ-презентація «Модуль 4, 
заняття 4.2» (слайд №10) 

30 хв.  Вправа «Як може допомогти 
громада сім’ям з дітьми, які 
перебувають у СЖО» 

ММ-презентація «Модуль 4, 
заняття 4.2» (слайд №11), 
відеоматеріали, додаток 
4.2.1, блокнот для фліпчарту, 
маркери   

20 хв.  Вправа «Торбинка ідей» 

 

ММ-презентація «Модуль 4, 
заняття 4.2» (слайд №12), 
аркуш паперу із 
зображенням торбинки, 
маркери   

5 хв. Узагальнення з теми. Рефлексія 

 

ММ-презентація «Модуль 4, 
заняття 4.2» (слайд №13), 
м’яч 

4.3. Сутність та 
особливості 
впровадження 
концепції громади, 
дружньої до 
дитини  

 

3 хв. Презентація теми заняття 

 

ММ-презентація «Модуль 4, 
заняття 4.3» (слайди №1-2) 

5 хв. Вправа «Притча про свічку» 

 

ММ-презентація «Модуль 4, 
заняття 4.3» (слайд №3) 

10 хв. Інформаційне повідомлення 
«Концепція «Місто, дружнє до 
дитини» 

ММ-презентація «Модуль 4, 
заняття 4.3» (слайди №4-8) 

25 хв. Вправа «Карта дружньої до 
дитини громади» 

 

ММ-презентація «Модуль 4, 
заняття 4.3» (слайди №9-10), 
роздаткові матеріали, картки, 
блокнот для фліпчарту, 
маркери, клей або скотч 

10 хв. Інформаційне повідомлення 
«Процес соціального планування 
на рівні громади» 

ММ-презентація «Модуль 4, 
заняття 4.3» (слайди №11-
15) 

22 хв. Вправа «Mind map: розвиток 
громади» 

ММ-презентація «Модуль 4, 
заняття 4.3» (слайди №16-
18), блокнот для фліпчарту, 
маркери, олівці, 
фломастери, картки з 
малюнками, клей 

10 хв. Вправа «Банка добрих справ» 

 

Аркуш паперу із 
зображенням банки, маркери 
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5 хв.  Узагальнення з теми. Рефлексія ММ-презентація «Модуль 4, 
заняття 4.3» (слайд №19) 

Підсумкове 
заняття 

 

35 хв. Вправа «Зв’язок з попередніми 
сесіями» 

 

Матеріали зі структурою 
тренінгової програми, 
блокнот для фліпчарту, 
маркери, фломастери, 
олівці, журнали, кольоровий 
папір, клей, скотч, інші 
матеріали для творчості 

30 хв. Вправа «Оцінка реалізації 
очікувань» 

 

ММ-презентація «Модуль 4, 
заняття 4.4» (слайд №2), 
очікування учасників тренінгу 
(з першої сесії) 

15 хв. Індивідуальна робота «Оцінка 
програми» 

 

Підсумкова анкета для 
оцінки тренінгової програми 

10 хв. Завершення. Вправа «Листи 
щастя» 

Конверти і маленькі аркуші  
паперу 
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Заняття 4.1. Роль територіальної громади у забезпеченні 
благополуччя дитини та її сім’ї 

 

Завдання: 

- збагатити знання учасників щодо показників забезпечення благополуччя дітей і 
сімей в громаді;  

- сформувати чітке розуміння понять «громада», «місцева громада», «територіальна 
громада», «громада за інтересами» для їх коректного використання; 

- посилити переконання, що сім’я є ключовим соціальним інститутом громади;  
- поглибити знання про види роботи з формування відповідального батьківства;  
- потренувати уміння аналізувати вибір і наслідки рішень, що стосуються 

благополуччя дітей та сімей з дітьми в громаді.  

 Загальна тривалість: 1 год. 30 хв.  

План заняття: 

№ з/п Структура Тривалість 

1. Привітання учасників. Рефлексія попереднього етапу 

навчання 

20 хв. 

2. Презентація теми заняття 5 хв. 

3. Вправа «Дерево громади» 15 хв. 

4. Мозковий штурм «Показники забезпечення благополуччя 

дітей і сімей в громаді» 

10 хв. 

5. Вправа «Дитина, сім’я, громада» 15 хв. 

6. Інформаційне повідомлення «Відповідальність батьків» 10 хв. 

7. Вправа «Громада може»  15 хв. 

8. Вправа «Квадрат Декарта» 15 хв. 

9. Узагальнення з теми. Рефлексія 5 хв. 
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Хід проведення заняття 

 

Привітання учасників. Рефлексія попереднього етапу навчання  

 

20 хв. 

Мета: налаштувати учасників на роботу, актуалізувати матеріал 

попереднього модуля, пов’язати його з даною темою. 

Ресурси: ММ-презентація «Модуль 4, заняття 4.1» (слайди №1-2). 

Хід проведення:  

Тренер вітає учасників, пропонує пригадати матеріал попереднього модуля і назвати: 

- теми, матеріали, які були для вас важливими, які матеріали ви використовуватимете 
в роботі; 

- можливі труднощі у процесі впровадження деінституціалізації та шляхи їх 
подолання; 

- форми залучення дітей та сімей у процесі деінституціалізації.   

Тренер узагальнює, що учасники під час третього модуля розглянули різні аспекти 
впровадження деінституціалізації на регіональному рівні, на рівні громади та на рівні 
закладу з акцентом на її плануванні й реалізації. У ході попереднього навчання вони мали 
переконатися, що основна увага має приділятися забезпеченню доступності соціальних 
послуг на рівні громади. Тому четвертий модуль присвячено благополуччю дитини та сім’ї 
в громаді.  

 

Презентація теми заняття 

 
5 хв. 
 

Мета: презентувати тему «Роль територіальної громади у забезпеченні 
благополуччя дитини та її сім’ї», мотивувати учасників до її вивчення.  
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 4, заняття 4.1» (слайди №3-4). 

Хід проведення:  

Тренер, використовуючи ММ-презентацію, представляє тему й завдання заняття. 

 
Слова тренера 
 
Шановні учасники, ми переходимо до вивчення теми «Роль територіальної громади у забезпеченні 
благополуччя дитини та її сім’ї» і розглянемо такі питання:  

- чим різняться поняття «місцева громада» та «територіальна громада»; 
- на які показники забезпечення благополуччя дитини та її сім’ї в громаді необхідно 

орієнтуватися; 
- чому сім’я є ключовим соціальним інститутом у громаді; 
- яку роботу необхідно проводити з сім’ями для формування відповідального батьківства та 

запобігання бездоглядності дітей. 
За результатами нашої спільної роботи ми навчимося: 

- чітко визначати завдання із забезпечення благополуччя дітей та сімей в громаді; 

- планувати заходи в громаді, направлені на формування відповідального батьківства та 
запобігання бездоглядності дітей. 
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Вправа «Дерево громади» 

 
15 хв. 
 

Мета: сформувати розуміння понять «громада», «місцева громада», 
«громада за інтересами», «об’єднана територіальна громада». 
 
Ресурси: аркуш паперу із зображенням дерева, маркери, стікери двох 
кольорів, ММ-презентація «Модуль 4, заняття 4.1» (слайди №5-15). 
 

Хід проведення: 

 1 етап 

Тренер за допомогою ММ-презентації тлумачить поняття «громада», «місцева громада», 
«громада за інтересами», «об’єднана територіальна громада». 

 

 
Інформаційне повідомлення 
 
Громада, громадськість, об’єднання громадян, спільнота... Ці поняття стали невід`ємною 
складовою нашого життя. Їх часто використовують в контексті визначення цінностей, стандартів, 
ідеалів сучасного суспільства. Частіше їх тлумачать по-різному, але інколи використовують як 
синоніми. 
 
Що ж у них спільного? 
Передусім, вони вказують на ідентифікацію, приналежність людей до певного об’єднання, чогось 
цілісного. 
 
Не існує єдиного підходу до визначення поняття «громада». 
У статті 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» зазначено, що територіальна 
громада – це жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є 
самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів 
кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр. 
 
Також використовується поняття місцева громада – спільнота людей, які проживають на 
визначеній території й об’єднані певними економічними, соціальними, культурними зв’язками та 
самоусвідомлюють як цілісність.  
 
Іноді поняття територіальна громада та місцева громада вживають, як синонімічні. Це 
припустимо в тому випадку, коли до складу територіальної громади входить один населений пункт. 
Якщо ж йдеться про населений пункт (наприклад, село) як складову територіальної громади міста 
чи селища, то такий окремий населений пункт разом із його жителями називають не 
територіальною, а місцевою громадою. Так, територіальна громада може розглядатися як 
сукупність місцевих громад.  
 
Поняття громада є ширшим та визначається як групова соціальна спільнота, члени якої мають 
спільні географічні та соціокультурні ознаки (місце проживання, інтереси, віросповідання, цінності, 
національність тощо) і взаємодіють між собою з метою задоволення певних потреб чи розв’язання 
проблем.  
 
Громади за інтересами – це групи людей, які поділяють стурбованість щодо певної проблеми, або 
об’єднані за ознакою спільної діяльності. Такими громадами можуть бути об’єднання батьків, що 
виховують дітей з інвалідністю, молодих матерів, людей з ВІЛ-позитивним статусом (наприклад, 
група самодопомоги), а також професійні, молодіжні, жіночі, релігійні об’єднання людей. 

 

 

 

 



Тренінгова програма з деінституціалізації. 

Матеріали підготовлені БО «Надія і житло для дітей» 523 

2 етап 

 

Тренер роздає учасникам по 2 стікери (двох кольорів) і пропонує на стікері одного вказаного 
кольору написати, до яких місцевих громад вони належать, а на стікері іншого кольору –  до 
якої громади за інтересами вони себе відносять.   

 

Після цього він запрошує усіх до «Дерева громади» (прикріплює до фліпчарту чи робочої 
дошки аркуш паперу із зображеним деревом без листя) і просить розмістити стікери з 
назвами місцевих громад на корінні та стовбурі, а стікери з назвами громад за інтересами 
– на кроні дерева.  

 
Обговорення: 

 

- Наскільки легко чи складно було визначити місцеву громаду та громаду за 
інтересами, до якої ви належите? 

- Чи дійсно ви відчуваєте, що об’єднані в громаду? Що про це свідчить? 
 

 
До уваги тренера 
 
У ході узагальнення результатів обговорення тренер може відмітити, що територіальна громада 
несе відповідальність за благополуччя її жителів. Разом з тим, на вирішення питань місцевого 
значення вони мають права, гарантовані Конституцією України, а саме: 

- подавати індивідуальні та колективні звернення органам і посадовим особам місцевого 
самоврядування, одержувати на них відповіді у встановлені законодавством строки; 

- бути включеними у встановленому порядку до складу консультативно-дорадчих органів 
при  Раді та її виконавчих органах;  

- одержувати повну і достовірну інформацію про діяльність Ради, голови громади, 
виконавчих органів Ради та їх посадових осіб у спосіб, передбачений законодавством та 
іншими нормативно-правовими актами;  

- брати участь у здійсненні контролю за діяльністю органів і посадових осіб місцевого 
самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій у порядку й у формах, 
встановлених законодавством України;  

- брати участь у створенні та діяльності органів самоорганізації населення;  
- брати участь у розподілі частини видатків місцевого бюджету через механізм 

громадського бюджету;  
- бути присутніми на засіданнях Ради, її постійних комісій, виконавчого комітету в порядку, 

встановленому регламентами Ради та її виконавчого комітету;  
- виступати на пленарному засіданні Ради, засіданні постійної комісії у порядку, 

встановленому Радою, на засіданні виконавчого комітету в порядку, встановленому 
виконавчим комітетом;  

- ознайомлюватися з проектами актів органів місцевого самоврядування. 
 
Тобто, як бачимо з переліку прав, гарантованих Конституцією, жителі громади мають реальні 
можливості впливати на роботу органів самоврядування, особливо з питань її розвитку. Тому, 
якщо нам вдасться активізувати населення та об'єднати людей у громади за інтересами для 
вирішення проблемних питань, ми зможемо впливати на процеси планування та розподілу 
ресурсів.    

 

 

Мозковий штурм «Показники забезпечення благополуччя дітей і сімей в громаді» 

 
10 хв. 
 

Мета: узагальнити й збагатити знання учасників про завдання й показники 
забезпечення благополуччя дітей і сімей в громаді. 
 
Ресурси: блокнот для фліпчарту, маркери, ММ-презентація «Модуль 4, 
заняття 4.1» (слайди №16–18). 
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Хід проведення:  

Тренер наголошує на тому, що для жителів громади благополуччя сімей та дітей завжди 
буде актуальним, і тому навколо цієї багатогранної теми можна формувати громади 
(об’єднання) за інтересами та активізувати їх зусилля для здійснення впливу в процесі  
ухвалення відповідних рішень органами самоврядування та реалізації соціальних проектів 
в громаді. Тренер пропонує учасникам мозковим штурмом визначити показники 
забезпечення благополуччя дітей та сімей в громаді (усі відповіді фіксує на фліпчарті). 

 

 
До уваги тренера 
 
Орієнтовний перелік показників: 

- своєчасне виявлення сімей з дітьми, які потребують допомоги, для попередження 
ускладнень, підтримка біологічної сім’ї дитини; 

- розвиток мережі й надання освітніх, медичних, соціальних, реабілітаційних послуг 
(зокрема, раннього втручання, інклюзивного навчання) на рівні територіальної громади з 
урахуванням її фінансових можливостей і потреб мешканців; 

- доступність послуг для сімей, які виховують дітей з порушеннями розвитку (зокрема дітей 
з інвалідністю); 

- розвиток послуг з підтримки сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, для зміцнення їх ресурсів і попередження вилучення дітей з сімейного 
оточення; 

- створення належних умов для участі неурядових організацій у наданні послуг сім’ям з 
дітьми; 

- врахування потреб сімей з дітьми в процесі стратегічного планування розвитку 
територіальних громад; 

- створення ефективних механізмів і зрозумілих процедур підтримки сімей з дітьми – вона 
поєднує фінансову, матеріальну допомогу та послуги, націлені на подолання складних 
життєвих обставин (наприклад, розвиток спроможності належно виконувати обов’язки з 
догляду та виховання дітей); 

- підвищення професійного рівня фахівців, які надають послуги дітям і сім’ям з дітьми; 
- впровадження механізмів моніторингу ситуації у громаді щодо забезпечення реалізації 

права дитини на виховання в сім’ї.  
 
Підсумовуючи вправу, тренер звертає увагу учасників на те, що ці показники відповідають 
конкретним завданням з розвитку соціально-орієнтованої громади. Також наголошує - від того, 
наскільки успішними будуть жителі громади, напряму залежить її подальший розвиток, адже люди 
є найважливішою цінністю і ресурсом. Тому інвестиції мають вкладатися насамперед в 
забезпечення їх благополуччя.   

 

 

Вправа «Дитина, сім’я, громада» 

 
15 хв. 
 

Мета: посилити переконання, що сім’я є ключовим соціальним інститутом 
громади, систематизувати знання про задоволення потреб дитини на рівні 
сім’ї та громади, показати взаємозв’язок між потребами дітей та ресурсами 
громади. 

Ресурси: додаток 4.1.1, додаток 4.1.2, блокнот для фліпчарту, маркери, 
ММ-презентація «Модуль 4, заняття 4.1» (слайди №19-21).  
 

Хід проведення: 

 1 етап 
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Тренер повідомляє учасникам, що за благополуччя дітей відповідає не лише громада, а й 
насамперед їхні батьки - коли ми обговорюємо ці питання, маємо націлюватися на  
підтримку сім’ї.  

Тренер за допомогою ММ-презентації розкриває поняття «сім’я як ключовий соціальний 
інститут суспільства» та пояснює взаємозв’язок між громадою та сім’єю. 

 

 
Інформаційне повідомлення 
 
Зараз важливо розглянути не лише поняття «громада», а й поняття «сім’я».  
 
Сім’я – мала соціальна група, заснована на офіційному чи громадському шлюбі або кровному 
споріднені, члени якої об’єднані сумісним проживанням і веденням домашнього господарства, 
виконанням сімейних функцій, емоційними зв’язками та взаємними юридичними і моральними 
зобов’язаннями по відношенню одне до одного, родинними традиціями.  
 
Нас цікавлять функції, які традиційно виконує сім’я як соціальний інститут. Найчастіше згадуються 
такі функції: репродуктивна (народження дітей), виховна, господарсько-побутова (ведення 
спільного господарства) і функція соціалізації (визнання і виконання соціальних норм, правил, 
засвоєння соціального досвіду і соціальних ролей).  
 
Коли ми говоримо про батьківські функції, то маємо розуміти, що для їх виконання необхідно 
створити певні умови. Наприклад, для реалізації виховної функції має підтримуватися такий 
морально-психологічний клімат у сім’ї, який є найбільш сприятливим для повноцінного фізичного, 
інтелектуального, психічного, морального, емоційного, естетичного, соціального розвитку дітей 
відповідно до їх вікових можливостей та індивідуальних потреб. Для забезпечення соціалізації 
дітей батьки повинні ознайомити та прилучити їх через спосіб життя сім’ї і поведінку дорослих 
членів родини до культури, традицій і цінностей суспільства, прийнятних моделей поведінки, 
ознайомити зі спектром соціальних ролей.    
 
Отож, для виконання своїх функцій сім’я має отримати достатній рівень підтримки в громаді, що 
дозволить їй нормально функціонувати, виконувати свої батьківські обов’язки та задовольняти 
потреби дітей.  
 
Під час виконання другого етапу вправи прошу звернути увагу, що сім’я, яка проживає у громаді з 
розвиненою інфраструктурою, має більше можливостей для самореалізації й успішного 
функціонування.  
 

 

2 етап 

Тренер об’єднує учасників у 6 груп за допомогою індивідуальних карток з назвою сфери 
потреб дитини, над якою працюватиме група: стан здоров’я; психічне здоров’я та емоційне 
благополуччя; взаємовідносини; матеріальні блага; навчання; безпека (якщо учасників 
тренінгу замало, то можна утворити 3 групи для роботи над двома сферами потреб). Тренер 
роздає групам по додатку 4.1.1 «Модель «Діти, сім’я, громада» і дає завдання: протягом 5 
хвилин розглянути запропоновану модель, визначити, що має зробити сім’я, а що має 
зробити громада, щоб задовольнити ці потреби дитини, і вписати пропущені показники 
задоволення потреб на рівні сім’ї та на рівні громади.  

По завершенні групи по черзі презентують свої напрацювання.  

Обговорення: 

 

- Як би ви обґрунтували зв’язок між наявністю ресурсів (розвиненої 
інфраструктури, транспортного зв’язку, робочих місць, закладів охорони 
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здоров’я, закладів формальної і неформальної освіти, соціальних послуг) 
з рівнем задоволення потреб дитини у сім’ї? 

 
Узагальнюючи напрацювання груп, тренер наголошує, що для забезпечення потреб дітей 
на рівні сім’ї батьки мають бути відповідальними, мати розвинені навички й достатній 
батьківській потенціал, а громада зобов’язана створити умови, щоб підтримати їх у 
виконанні суспільно значущих функцій. І чим краще розвинена громада, чим повнішими є її 
ресурси, тим більше можливостей мають батьки для задоволення потреб своїх дітей.   
   

 Інформаційне повідомлення «Відповідальне батьківство» 

 
10 хв. 
 

Мета: актуалізувати знання про відповідальне батьківство в контексті 
громади і  суспільства.  
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 4, заняття 4.1» (слайди №22-23).  
 

Хід проведення:  

Тренер, використовуючи ММ-презентацію, розкриває поняття «батьківство» та 
«відповідальне батьківство».  

 

Слова тренера  

Наша з вами попередня робота переконливо довела, що батьки для задоволення потреб 
дитини мають відповідально ставитися до виконання своїх обов’язків. Рівень задоволення 
потреб дитини залежить від рівня оволодіння батьківськими навичками. 

Вони включають:  

- ціннісні орієнтації шлюбних партнерів;   
- батьківські установки й очікування;  
- батьківське ставлення;  
- батьківські почуття;  
- батьківські позиції;  
- стиль сімейного виховання; 
- батьківську відповідальність. 
 

Згідно з методологією UNISEF, відповідальне батьківство передбачає створення безпечного 
фізичного середовища, нагляд за дітьми та їхньою поведінкою, сприяння розвитку їх соціально-
емоційних та когнітивних компетенцій, скерування та підтримку у повсякденному житті. 
 
Відповідальне батьківство реалізовується через спільний розвиток, співпрацю, внаслідок чого 
створюються найкращі умови для розвитку особистості дитини, і водночас виникає можливість для 
батьківської самореалізації. 
 
Роботу з формування відповідального батьківства можна організувати у громаді, наприклад у 
рамках соціальної послуги з профілактики, що дасть можливість попередити випадки 
безвідповідального батьківства, сприятиме забезпеченню реалізації прав дітей на виховання у 
безпечному середовищі.  
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Вправа «Громада може» 

 
15 хв 

Мета: поглибити й систематизувати знання про роботу з формування 
відповідального батьківства та запобігання бездоглядності дітей у сферах 
освіти, охорони здоров’я та соціальної роботи.  
 
Ресурси: блокнот для фліпчарту, маркери, ММ-презентація «Модуль 4, 
заняття 4.1» (слайд №24). 
 

Хід проведення: 

 Тренер об’єднує учасників у три групи за сферами діяльності (1 група – освіта, 2 група – 
охорона здоров’я, 3 група – соціальна робота) і дає завдання: за 10 хвилин визначити 
орієнтовний перелік видів роботи з формування відповідального батьківства та запобігання 
бездоглядності дітей у вказаній сфері.  

 

 
До уваги тренера 
 
Орієнтовний узагальнений перелік видів роботи: 

- допомога у плануванні сім’ї, збереженні репродуктивного здоров’я; 
- заходи з профілактики девіацій (протиправної поведінки) членів сім’ї, що спричиняє 

конфлікти і призводить до розпаду сімей; 
- просвіта з питань статевого виховання дітей; 
- просвіта з питань гендерної рівності, запобігання насильству в сім’ї; 
- допомога в подоланні психологічних проблем; 
- навчання підлітків та молоді з питань родинних прав та обов’язків; 
- консультування з питань сім’ї та шлюбу; 
- навчання на вечірніх/недільних жіночих та чоловічих, сімейних курсах; 
- модульне навчання у рамках «Батьківських університетів» (запрошення до викладання 

лікарів - наркологів, венерологів, епідеміологів, сексопатологів, працівників обласних 
центрів профілактики та боротьби зі СНІДом, центрів планування сім’ї, психологів, 
юристів); 

- різноманітні заходи у рамках сімейних клубів за інтересами;  
- співпраця зі ЗМІ з профілактики дитячої бездоглядності; 
- здійснення догляду у центрах денного перебування дітей з кризових родин;  
- анонімне консультування (тематичні «гарячі лінії») з питань здоров’я, безпечної поведінки, 

профілактики захворювань, що передаються статевим шляхом, ВІЛ/СНІДу; 
- організація спільних заходів з дітьми тощо. 

 
Підсумок тренера: робота з формування відповідального батьківства передбачає створення 
сприятливих умов, однією з них є організація змістовного сімейного дозвілля. 

 

 

Вправа «Квадрат Декарта» 

 
15 хв. 
 

Мета: потренувати уміння аналізувати вибір і наслідки рішень, що 
стосуються благополуччя дітей та сімей з дітьми в громаді.  

Ресурси: додаток 4.1.3 (набори для виконання вправи за кількістю учасників 
– 4 аркуші паперу квадратної форми різних кольорів із запитаннями), ММ-
презентація «Модуль 4, заняття 4.1» (слайди №25-27). 
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Хід проведення: 

 Тренер звертається до учасників з пропозицією попрацювати з технікою «Квадрат 
Декарта», яка допомагає ухвалювати ефективні рішення.  

 
Слова тренера  
 
Квадрат Декарта – це доволі проста у застосуванні техніка. Але вона дозволяє ухвалити рішення 
з огляду на його можливі наслідки. Так, переважно ми замислюємося і намагаємося уявити: що 
буде, якщо це трапиться? До чого призведе рішення? «Квадрат Декарта» допоможе розглянути 
ситуацію з чотирьох різних сторін. 

 
До уваги тренера 
 
Зміст техніки у тому, що при розгляді проблемної ситуації, що виникає в громаді, необхідно 
послідовно поставити чотири запитання і проаналізувати відповіді: 

1. Що буде, якщо це трапиться?  
2. Що буде, якщо цього не трапиться?  
3. Чого не відбудеться, якщо це трапиться?  
4. Чого не відбудеться, якщо цього не трапиться?  

 
Варто на останнє запитання звернути особливу увагу. Учасники можуть проігнорувати його через  
подвійне заперечення.  
Ще відповіді на запитання 1 і 4 можуть бути ідентичними. Необхідно відслідкувати цей момент, бо 
запитання все ж різняться.  
 

 

Тренер звертає увагу учасників на слайд ММ-презентації з запитаннями для індивідуальної 
роботи, озвучує їх та коментує: 

 

1. Що буде, якщо це трапиться? 
(Що зміниться в громаді стосовно  
забезпечення благополуччя дитини та 
її сім’ї, якщо ми реалізуємо програму з 
розвитку батьківських навичок? 
Можливі плюси/мінуси рішення) 

 

2. Що буде, якщо цього не трапиться?  
(Якщо все лишиться без змін, то які в 
цьому плюси/мінуси) 

 
 

3. Чого не відбудеться, якщо це 
трапиться?  
(Негативні/позитивні сторони від 
реалізації задуманого) 

 

4. Чого не відбудеться, якщо цього не 
трапиться?  
(Негативні/позитивні сторони того, 
що не відбудуться зміни) 

 
 

 

Тренер роздає учасникам набори квадратів із запитаннями і дає завдання попрацювати у 
групах: разом обрати один із видів роботи з розвитку батьківських навичок (див. попередню 
вправу) і проаналізувати рішення про його впровадження в громаді за технікою «Квадрат 
Декарта» (відповіді на запитання необхідно занотувати). 

Тренер заохочує учасників якомога повніше відповідати на запитання.  

 

Далі усі викладають на підлозі заповнені квадрати, щоб розглянути цілісну картину 
можливих наслідків рішення. 
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Обговорення: 

 

- На яке запитання було відповідати складніше? 
- Які з плюсів рішення були для вас неочікуваними і цікавими, бо ви про це не 

подумали? 
- З якими втратами через рішення ви не згодні? А про які не подумали, але зараз 

вважаєте їх можливими? 
- Наскільки корисною була для вас ця вправа? Як її можна використати у 

практичній роботі? 
 

 

Узагальнення з теми. Рефлексія 

 
5 хв. 
 

Мета: узагальнити результати роботи. 
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 4, заняття 4.1» (слайд №28). 

Хід проведення:  

Кожен учасник по колу (або за бажанням) висловлюється стосовно отриманого досвіду - 
тренер пропонує за власним вибором продовжити два незакінчених речення, перелік яких 
поданий у слайді чи записаний на фліпчарті: 

- Я знаю, що … 
- Я вірю, що … 
- Я ще довго буду обмірковувати те, що… 
- Я радію сьогодні з того, що … 

 

ДОДАТКОВІ ВПРАВИ 

Обговорення «Актуальний стан забезпечення благополуччя дитини та сім’ї в 

громаді» 

 
10 хв. 
 

Мета: поінформувати учасників про актуальний стан забезпечення 
благополуччя дитини та сім’ї в громаді. 
 
Ресурси: Концепція Державної соціальної програми «Національний план 
дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 
року. 
 

Хід проведення:  

Тренер запитує у учасників: 

       -    Як ви можете охарактеризувати актуальний стан забезпечення благополуччя   

                дитини та сім’ї в громаді? 

 

Після висловлювань учасників тренер інформує їх про актуальний стан забезпечення 
благополуччя дитини, викладений у Концепції Державної соціальної програми 
«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 
2021 року.  
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Слова тренера 
 
Відповідно до Концепції Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації 
Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року актуальний стан забезпечення 
благополуччя дитини та сім’ї в громаді має такі характеристики: 

1. Неефективна міжгалузева координація в комплексному розв’язанні проблем, пов’язаних із 
забезпеченням прав дітей, гальмує модернізацію існуючої системи. Актуальними, 
особливо в умовах децентралізації влади, залишаються питання збереження та 
вдосконалення механізму взаємодії з відповідними службами на місцях. Через відсутність 
затверджених стандартів благополуччя та безпеки дитини складно провести якісне 
оцінювання забезпечення прав дітей, передбачених Конвенцією ООН про права дитини. 

2. Існуюча система захисту прав та інтересів дитини в Україні базується на підході до дитини 
як до об’єкта впливу, без урахування того, що дитина повинна бути суб’єктом відносин. 
Незважаючи на наявність законодавчих норм щодо врахування думки дитини, відсутній 
механізм забезпечення найкращих її інтересів в процесі планування державної політики. 

3. Показники смертності та захворюваності дітей зростають. Причинами такого явища є 
зниження рівня матеріального та соціального забезпечення населення, передусім сімей з 
дітьми, зниження рівня та якості освіти молодих батьків, недостатнє матеріально-технічне 
забезпечення закладів охорони здоров’я, зниження показників охоплення щепленнями, у 
тому числі через брак або відсутність вакцин та анатоксинів, недотримання санітарного 
законодавства під час організації харчування у навчальних закладах. 

4. Спостерігається поширення шкідливих звичок у підлітковому віці: вживання наркотиків, 
алкоголю, психотропних речовин. За даними опитувань, 76 відсотків підлітків мають досвід 
вживання слабоалкогольних напоїв, 15 відсотків — почали вживати алкоголь в 11 років. 

5. Порушується право дитини на освіту через відсутність доступу до якісної освіти, 
насамперед у сільській місцевості, обмеженість інклюзивного середовища у навчальних 
закладах, незадоволення потреби в дошкільній освіті (охоплення дітей п’ятирічного віку 
дошкільною освітою становить 70,6%),  

6. Унеможливлюється належний культурний і духовний розвиток дітей через зменшення 
кількості позашкільних навчальних закладів, що надають безкоштовні послуги, та 
збільшення кількості платних гуртків і секцій, які є цікавими та корисними для дітей, але їх 
відвідування потребує значних витрат із сімейних бюджетів. 

7. Залишаються актуальними проблеми дітей з інвалідністю, зокрема щодо облаштування 
для них безбар’єрного простору у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, 
забезпечення повноцінного життя, інтеграції у суспільство та соціальної адаптації, 
забезпечення медичною допомогою, у тому числі пільговим забезпеченням 
медикаментами і медичними виробами, комплексною медико-соціальною реабілітацією та 
паліативною допомогою.  

8. Життєво необхідним для дитини є забезпечення права на виховання у сім’ї. Складна 
соціально-економічна ситуація в державі впливає на зменшення рівня народжуваності, 
через недостатній рівень підготовленості до сімейного життя ігноруються сімейні цінності, 
зростає кількість дітей, народжених матерями, які не перебувають у шлюбі, батьки 
виховують дітей, не враховуючи їх індивідуальних і вікових особливостей. 

9. Збільшенням кількості малозабезпечених сімей і сімей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, обумовлюється втрата дітьми батьківського піклування, що 
призводить до зростання дитячої бездоглядності та безпритульності. 

10. В Україні не сформовано ефективну модель надання соціальних послуг сім’ям з дітьми у 
територіальних громадах. Недостатньою чисельністю фахівців із соціальної роботи 
зумовлюється низький рівень охоплення сімей соціальними послугами, в тому числі 
превентивними, надання яких дає змогу зменшити наслідки соціального неблагополуччя. 

11. Останнім часом зберігається тенденція до збільшення показників соціального сирітства з 
причин несвідомого та безвідповідального ставлення батьків до виконання батьківських 
обов’язків й повноцінного виховання та розвитку дітей, вживання батьками наркотичних 
засобів та алкоголю, скоєння злочинів. 

12. Залишається високим рівень жорстокого поводження з дітьми, зокрема сексуального 
насильства та експлуатації, не розв’язані проблеми кадрового забезпечення відповідних 
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структур спеціалістами, здатними надавати фахову допомогу дітям, які постраждали від 
насильства. 

 

 

Вправа «Щаблі громади» 

 
20 хв. 
 

Мета: сприяти кращому розумінню учасниками зв’язків, що існують в 
місцевих громадах, й формуванню здатності визначати ключові зацікавлені 
сторони в громаді. 
 
Ресурси: рольові картки (Додаток 2), малярська стрічка / крейда. 

 

Хід проведення:  

Тренер роздає учасникам картки з назвами персонажів громади і пропонує уявити себе в 
цій ролі, подумати над соціальним становищем такої особи в місцевій громаді (під час 
виконання вправи вони мають зберігати свою роль у таємниці). На підлозі тренер окреслює 
ігрове поле – це щаблі громади. Учасники будуть рухатися ними відповідно до своїх уявлень 
про отриманого персонажа. Тренер зачитує твердження, і якщо учасник вважає, що його 
персонаж з ним погоджується (може сказати «так»), то робить крок уперед. Якщо може 
сказати «ні», - залишається на місці. Всі розпочинають рух зі стартової лінії. 

 

Перелік тверджень: 

- Я почуваюся у безпеці в своїй громаді. 
- Я можу голосувати на виборах. 
- Я можу дозволити собі провести відпустку за кордоном. 
- Я ніколи не потерпаю від голоду. 
- Я вірю в те, що мої діти житимуть краще за мене. 
- Я впевнений, що зможу влаштуватися на роботу. 
- У мене є можливість бачитися і розмовляти з моїми батьками. 
- Я задоволений своїм життям. 
- Я знаю, як донести свою думку в процесі ухвалення рішень на місцевому рівні. 
- До моєї думки дослухаються. 
- Я в змозі оплатити лікування в стаціонарі. 
- Я можу публічно висловлювати свої думки. 
- Я можу забезпечити дитину всім необхідним. 
- Я маю гарний дохід. 

 
До уваги тренера 
 
Ігрове поле створюється на підлозі заздалегідь. Його розмір залежить від кількості учасників, 
часових меж, наявного простору у приміщенні. Оптимальний розмір поля становить 2 метри 
20 сантиметрів, воно  складається з 12 «щаблів», де відстань між усіма «щаблинами» (лініями) 
- 20 сантиметрів. Поле можна нанести крейдою або використати малярську стрічку. 
Нижче наведений взірець ігрового поля. 

 
Фініш 
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Старт 
 

По завершенні тренер просить учасників покласти свої рольові карки на підлогу, стати так, 
щоб кожен міг побачити позицію кожної картки, і розпочинає обговорення: 

  - Хто з персонажів помітно відстав від інших? 

- Як можна пояснити такий великий розрив між тими, хто попереду та позаду?  

- Чим керувалися, роблячи кроки від імені свого персонажа? 

 

Вправа «Пріоритети» 

 
10 хв. 
 

Мета: визначити основні характеристики відповідального батьківства. 
 
Ресурси: папір, ручки, фліпчарт (дошка), маркери, кнопки/малярська 
стрічка.  

Хід проведення:  

І етап 

Тренер об’єднує учасників у 4 групи. Кожен індивідуально за 2 хвилини занотовує перелік з 
10 характеристик, що, на його думку, розкривають сутність відповідального батьківства. 
Протягом наступних 3 хвилин усі презентують напрацювання в своїй групі для вироблення 
спільного бачення. Погоджений перелік необхідно проранжувати від найважливішої і до 
найменш важливої характеристики.  

ІІ етап 

У ході другого етапу виконання вправи усі групи по черзі представляють результати своєї 
роботи.  

 

До уваги тренера 

Варто мати на увазі, що у ході обговорення учасники можуть дискутувати з приводу того, наскільки 
батьки мають контролювати своїх дітей, вибудовуючи певні рамки допустимої поведінки. 
 
Дискусія може стати доволі гострою, у такому випадку необхідно апелювати до прийнятих групою 
правил роботи. 
 

 

 

Вправа «Сімейне дозвілля» 

 
20 хв. 

Мета: потренувати уміння розробляти програму заходу із сімейного 
дозвілля.  
 
Ресурси: блокнот для фліпчарту, маркери. 
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Хід проведення:  

На початку тренер просить учасників пригадати усі можливі формати сімейного дозвілля 
(концерт, квест, турпохід, кіноклуб, майстер-клас), а далі об’єднує їх у 3 групи і дає 
завдання: розробити програму заходу із сімейного дозвілля за такою структурою – формат 
заходу, мета, кількість учасників, місце проведення, зміст заходу, основні ресурси.  
 
Обговорення: 
Що було найбільш корисним? 
Що допомогло виконати завдання? 
Яку з ідей спробуєте реалізувати і яким чином? 
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молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах: метод. рек. / О.В. Вакуленко, 
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ДОДАТКИ ДО ЗАНЯТТЯ 4.1 

Додаток 4.1.1. 

Модель: діти, сім’я, громада 
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Додаток 4.1.2. 

 

 

Групи для виконання вправи «Модель: діти, сім’я, громада» 

 

 

  

Безпека 

 

Стан здоров’я 

 

Психічне здоров’я та емоційне 
благополуччя 

Взаємовідносини 

 

Матеріальні блага 

 

Навчання 
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Додаток 4.1.3. 

 

                                                         Елементи до Квадрата Декарта 

 

 

 

1. Що буде, якщо це трапиться? 
(Що зміниться в громаді для забезпечення благополуччя дитини та її сім’ї, які 
плюси/мінуси). 
 
Що я отримаю, якщо прийму це рішення? / Що я отримаю, якщо зроблю це? 
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2. Що буде, якщо цього не трапиться?  
(Все буде, як і колись, які плюси/ мінуси від того, що нічного не зміниться). 
 
Що я отримаю, якщо НЕ прийму це рішення? / Що я отримаю, якщо НЕ зроблю цього? 

 

 

 

 

 

 

 



Тренінгова програма з деінституціалізації. 

Матеріали підготовлені БО «Надія і житло для дітей» 538 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Чого не відбудеться, якщо це трапиться?  
(Негативні/ позитивні сторони від отримання того, що ви задумали). 
 
Що я втрачу, якщо прийму це рішення? / Що я втрачу, якщо зроблю це? 
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4. Чого не відбудеться, якщо цього не трапиться?  
(Негативні/ позитивні сторони того, що не відбудуться зміни). 

 
Що я втрачу, якщо НЕ прийму це рішення / Що я втрачу, якщо цього НЕ зроблю? 
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Заняття 4.2. Можливості активізації громади 

Завдання: 

- визначити причини пасивності громади й ознайомити учасників з можливостями її  
активізації; 

- наснажити учасників за допомогою прикладів активної участі населення у вирішенні 
актуальних проблем; 

- сприяти усвідомленню можливостей власної громади з покращення якості життя 
дітей та сімей у СЖО.  

 Загальна тривалість: 1 год. 30 хв.  

План заняття: 

№ з/п Структура Тривалість 

1. Презентація теми заняття 5 хв. 

2. Мозковий штурм «Чому більшість громад пасивні» 10 хв. 

3. Інформаційне повідомлення «Соціальна мобілізація» 10 хв. 

4. Обговорення «Успішні практики» 10 хв. 

5. Вправа «Як може допомогти громада сім’ям з дітьми у СЖО» 30 хв. 

6. Вправа «Торбинка ідей» 20 хв. 

7. Узагальнення з теми. Рефлексія 5 хв. 

 

Хід проведення заняття 

Презентація теми заняття 

 
5 хв. 
 

Мета: презентувати тему «Можливості активізації громади», мотивувати 
учасників до її вивчення.  
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 4, заняття 4.2» (слайди №1-3). 

Хід проведення:  

Тренер, використовуючи ММ-презентацію, представляє тему й завдання заняття. 
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Слова тренера 
 
Шановні учасники, у ході навчання ми визначали роль органів самоврядування, фахівців, батьків 
у забезпеченні прав дітей та благополуччя сімей, створенні соціальних послуг, впровадженні 
реформ. Також на попередньому заняття ми почали говорити про важливість спільних зусиль 
жителів громади у контексті реалізації проектів та ініціатив, покликаних покращити становище 
сімей з дітьми.  
 
А зараз ми розглянемо тему «Можливості активізації громади». 
 
За результатами нашої спільної роботи ми розширимо знання про можливості мобілізації громади 
на прикладі успішних практик. 

  

  

Мозковий штурм «Чому більшість громад пасивні»  

 
10 хв. 
 

Мета: окреслити причини пасивності населення у висуванні ініціатив на рівні 
громади та можливості його активізації.  
 
Ресурси: блокнот для фліпчарту, маркери, ММ-презентація «Модуль 4, 
заняття 4.2» (слайди №4-5).  

 

Хід проведення: 

Тренер повідомляє учасникам, що у зв’язку з децентралізацією громади отримали більше 
повноважень та можливостей. І саме в цей час надзвичайно важливо, щоб населення  
брало активну участь у розвитку власної громади, у вирішенні проблем місцевого значення, 
не перекладаючи усю відповідальність на органи місцевого самоврядування та органи 
виконавчої влади. Щоб вплинути на ситуацію, ми маємо розібратися, чому більшість громад 
в Україні продовжують бути пасивними всупереч власним інтересам.  

Тренер пропонує учасникам мозковим штурмом визначити причини пасивності жителів 
громади.  

 

 
До уваги тренера 
 
Орієнтовний перелік причин: 

- низька правова культура громадян; 
- консервативні погляди на управління - є переконання, що керівник одноосібно приймає 

рішення; 
- важкий соціально-економічний стан у державі; 
- зневіра у власних силах; 
- побоювання через можливі негативні наслідки, зокрема бути переслідуваними і 

покараними; 
- незнання важелів впливу громади на місцеву владу; 
- невміння працювати в команді та самоорганізовуватись; 
- невміння визначати першочергову проблему посеред інших проблем та лобіювати її 

вирішення; 
- відсутність лідерів, здатних об’єднувати навколо себе активних громадян; 
- слабко розвинені у малих населених пунктах волонтерські рухи, громадські організації та 

об’єднання, ініціативні групи. 
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Обговорення:  

 

 

- Як ми можемо вплинути на визначені причини, щоб допомогти жителям 
стати більш активними учасниками розвитку власної громади? 

 
 

 
До уваги тренера 
 
Важливо підвести учасників до висновку, що активізувати громаду можна шляхом інформування 
населення про можливості реалізації законного права на участь у прийнятті рішень, а також за 
допомогою демонстрації успішних прикладів інших громад, які завдяки самоорганізації змогли 
досягти кращого рівня благополуччя.  
 

 

Інформаційне повідомлення «Соціальна мобілізація» 

 
10 хв. 
 

Мета: ознайомити учасників з соціальною мобілізацією як інструментом 
активізації громади.  
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 4, заняття 4.2» (слайди №6-9). 

Хід проведення: 

 Тренер розповідає учасникам про соціальну мобілізацію, використовуючи ММ-
презентацію.   

 

Інформаційне повідомлення  

Щоденна життєдіяльність українських громад показує, що важливою передумовою сталого 
розвитку є активна участь населення у формуванні та безпосередній реалізації місцевої 
соціальної політики. Одним з прикладів участі громадян у місцевому самоврядуванні є соціальна 
мобілізація – стародавній інструмент мобілізації людей з певною соціальною, політичною, 
релігійною чи іншою метою. У кожній країні існує чимало прецедентів, коли люди об'єднувалися та 
вирішували свої нагальні проблеми разом. 
 
Соціальна мобілізація – це активне залучення всіх верств населення до вирішення пріоритетних 
соціальних, економічних, екологічних проблем місцевого значення. Вона об'єднує всі сегменти 
суспільства (чоловіків, жінок, молодь, бідних/багатих, приватний сектор, місцеву владу, 
представників громадянського суспільства, освітні заклади) на засадах партнерства заради 
досягнення спільної мети, активізуючи населення в процесі місцевого розвитку. 

 
Соціальна мобілізація – це приведення територіальної громади у такий стан (організаційний, 
інституційний, ментальний), коли вона здатна вирішити проблеми із використанням власних 
ресурсів. Це включає і зміну способу мислення людей таким чином, щоб вони об'єдналися, 
використали прихований потенціал допомагати собі самостійно.  
 
Джек Ротман припускає, що зміни в громаді можуть відбуватися через застосування моделі 
«громадської участі», за якої населення має мобілізуватися для спільного планування, 
вироблення рішень, розбудови партнерських відносин з органами місцевого самоврядування для 
вирішення соціальних та економічних проблем в громаді. Важливими характеристиками цієї 
моделі є принципи демократії, добровільного залучення, самодопомоги, планування та освіти в 
громаді. 
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Соціальна мобілізація – об'єднання зусиль громади, яка активно долучається до безпосередньої 
участі у вирішення власних проблем, бере на себе ініціативу щодо реалізації проектів, є запорукою 
сталого розвитку. 
 
Процес соціальної мобілізації населення - це поєднання вибору та добровільної участі, адже люди 
приходять на допомогу тоді, коли вони бачать, що це в їхніх інтересах, і коли вони переконані, що 
це важливо для них або для оточуючих. Отож, в населенні необхідно пробудити самосвідомість, 
яка в подальшому спровокує ефективний та сталий розвиток не лише громади, а й суспільства в 
цілому, тому першочерговою задачею в рамках «соціальної мобілізації» є мотивація населення. 
Якщо мета буде направлена на підвищення благоустрою певної території, розвиток соціальних 
послуг або інфраструктури, то населення буде не лише спостерігати і очікувати отримання 
бажаних результатів, а й активно сприятиме досягненню поставленої мети. 
 
Інструмент соціальної мобілізації є дієвим для вирішення таких питань: 

- безпека життя – подолання наслідків стихій, запобігання ВІЛ/СНІД, поширенню 
захворювань тощо; 

- створення та утримання інфраструктури громад соціального та екологічного характеру; 
- комплексні проблеми, що стосуються різних сфер життя; 
- охорона довкілля, управління природними ресурсами; 
- підтримка вразливих верств населення. 

 
Соціальну мобілізацію можна використовувати для вирішення повсякденних питань, проте вона 
потребує залучення різних структур (громадськості, органів місцевого самоврядування, 
підприємців), бо лише за налагодження їх взаємодії можливий сталий розвиток. Партнерство в 
форматі «влада – громадськість – бізнес» ми можемо спостерігати у різних країнах світу.  
 
Для успішного проведення соціальної мобілізації слід звернути увагу на такі фактори, які є 
визначальними для результативності ідеї: 

- відповідність місцевій ситуації; 
- бажання людей; 
-  характеристики учасників – зацікавленість,  незаангажованість, об'єктивність, бажання 

служити суспільству; 
- сприятливе середовище; 
- залучення коштів. 

 
В ході соціальної мобілізації неабияк змінюється ставлення та соціальна поведінка людей, адже 
вони самостійно виконують роботу, а не лише звично чекають на результат. Вони починають 
більше довіряти один одному, що стає підґрунтям для прозорої звітності, а в подальшому рівності 
всіх членів громади, яка базується на взаємоповазі та взаємодопомозі. 
 

 

Обговорення «Успішні практики» 

 
10 хв. 
 

Мета: поділитися наснажуючими прикладами активної участі населення у 
вирішенні актуальних проблем. 
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 4, заняття 4.2» (слайд №10).   

Хід проведення:  

Тренер пропонує учасникам проаналізувати власний досвід і поділитися прикладами 
активної участі населення у вирішенні актуальних проблем. 

 

До уваги тренера  

Важливо, щоб учасники навели реальні приклади, коли ініціаторами змін були представники 
недержавного сектору (ініціативні групи, активні громадяни, громадські організації та об’єднання, 
релігійні громади). При цьому бажано розглянути досвід у різних сферах - щоб йшлося про  
покращення екологічного стану (прибирання стихійних сміттєзвалищ, берегів річок, парків тощо); 
розбудову інфраструктури (облаштування місць відпочинку, дитячих або спортивних майданчиків, 
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пляжів, створення молодіжних хабів тощо); проведення соціальних акцій (збір коштів, матеріалів, 
одягу та взуття)  для вразливих мешканців громади.  
 
Можна також звернути увагу на приклади, коли громада терміново мобілізується для вирішення 
проблем, пов’язаних з форс-мажорними обставинами, організовуючи взаємодопомогу із 
використанням соціальних мереж. Прикладами можуть слугувати випадки, коли власники 
потужних позашляховиків  організовували безкоштовне діставання машин зі снігових заметів. Ще 
можна згадати організацію безкоштовного довозу медиків до роботи в період оголошення 
карантину через поширення коронавірусу. Іншим прикладом можуть слугувати випадки, коли жінки 
з дітьми об’єднувались у групи і здійснювали по-черзі догляд за малою групою дітей в період 
карантину у навчальних закладах.  

 

 

Вправа «Як може допомогти громада сім’ям з дітьми у СЖО» 

 
30 хв. 
 

Мета: проаналізувати досвід громадської організації «Львівська освітня 
фундація» з активізації громад та організації допомоги вразливим сім’ям, 
актуалізувати питання можливостей своєї громади.  
 
Ресурси: відеосюжети «Добрий сусід», «БУР», додаток 4.2.1, ММ-
презентація «Модуль 4, заняття 4.2» (слайд №11).   

Хід проведення: 

 Тренер об’єднує учасників у 4 групи і пропонує ознайомитися з досвідом громадської 
організації «Львівська освітня фундація», що реалізовує проекти з активізації громад та 
організації допомоги вразливим сім’ям.  

Він надає групам матеріали про один із проектів організації (опис або короткий ролик) і 
формулює таке завдання: за 10 хвилин ознайомитися зі змістом проекту та підготувати 
коротку презентацію про досвід активізації громади, даючи відповіді на такі запитання: 

                  
- Як в проекті організована робота з громадянами, які вирішили  взяти 

участь в проекті? Чи наявний координатор/лідер, який організовує та 
підтримує цю діяльність? 

- Якби подібний проект реалізовувався у вашій громаді, хто міг би стати 
таким лідером? 

- Чи реально втілити такий проект у вашій громаді? Що може цьому 
посприяти чи завадити? Якими ресурсами ви володієте? 

 

 
До уваги тренера 
 
Відеоматеріали та опис проектів можна знайти за посиланнями: 
 
Проект «БУР» (Будуємо Україну разом)  
https://bur.lef.org.ua/ 
https://www.youtube.com/watch?v=JvaN1qpXTdc 
 
Проект «Добрий сусід» 
https://www.youtube.com/watch?v=6CWr_ckIgv8&t=97s 
 
Родинний центр «Рясне» (унікальність проекту в самоорганізації його отримувачів послуг) 
http://www.lef.org.ua/ua/proekty/rodynnyj-tsentr-ryasne/ 
 
Програма «Старший брат» 
http://www.lef.org.ua/ua/proekty/programa-starshyj-brat/ 

 

https://bur.lef.org.ua/
https://www.youtube.com/watch?v=JvaN1qpXTdc
https://www.youtube.com/watch?v=6CWr_ckIgv8&t=97s
http://www.lef.org.ua/ua/proekty/rodynnyj-tsentr-ryasne/
http://www.lef.org.ua/ua/proekty/programa-starshyj-brat/
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Вправа «Торбинка ідей» 

 
20 хв. 
 

Мета: напрацювати ідеї щодо активної участі громади у вирішенні проблем 
сімей, які потребують допомоги.  
 
Ресурси: 4 аркуші паперу із зображенням торбинки (за кількістю груп), 
маркери, ММ-презентація «Модуль 4, заняття 4.2» (слайд №12).   
 

Хід проведення: 

Тренер просить учасників попрацювати у такому ж складі, як у попередній вправі, роздає 
картки з назвою цільової групи і дає завдання: за 5 хвилин мозковим штурмом «накидати» 
ідеї з підтримки за активної участі громади: 

- багатодітних сімей; 
- сімей, які виховують дитину з інвалідністю; 
- сімей, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування; 
- внутрішньо переміщених сімей.  

 

Ідеї необхідно занотувати на аркуші паперу із зображенням торбинки. По завершенні групи 
по черзі представляють свої напрацювання.  

 

Узагальнення з теми. Рефлексія 

 
5 хв. 
 

Мета: підвести підсумки заняття, стимулювати учасників до використання 
набутих знань. 
 
Ресурси: м’яч, ММ-презентація «Модуль 4, заняття 4.2» (слайд №13).   

Хід проведення: 

 Тренер пропонує учасникам стати у коло, кидає одному з них м’яч і просить закінчити 
речення: «Знання, які я отримав сьогодні, я використаю…». Той висловлюється і кидає м’яч 
іншому учаснику. Вправа завершується, коли всі учасники виконали завдання.   

 

Список використаної літератури: 

1. Вакуленко О.В. Залучення місцевих громад до вирішення проблем дітей, сімей та молоді, які 
опинилися у складних життєвих обставинах: метод. рек. / О.В. Вакуленко, Н.М. Комарова, 
Н.Ф. Романова. – К.: Дерсоцслужба, 2010. – 108 с.  

2.  Громада як осередок соціальної роботи з дітьми та сім’ями: Метод. матеріали для тренера / 
О.В. Безпалько та ін.; Під ред. І.Д. Звєрєвої. – К.: Наук. світ, 2004. – 69 с. 

3. Безпалько О.В. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю в 
територіальній громаді: теоретико-методичні основи. – К.: УДЦССМ, 2001. – 220 с. 

4. Технології активізації громади: метод, посіб. / Автори-упоряд.: О.В. Безпалько, Т.П. 
Авельцева. Н.І. Мацевко; За заг. ред. О.В. Безпалько. – К. : Наук. світ. 2006. 

5. Безпалько О.В. Соціальна робота в громаді: навчальний посібник / О.В. Безпалько. – Київ: 
Центр навчальної літератури, 2005. – 176 с.  

6. Семигіна Т.В. Робота в громаді: практика й політика / Т.В. Семигіна. – К.: Вид. дім «КМ 
Академія», 2004. – 180 с. 

7. Н.М. Махначова. Соціальна Мобілізація та ресурсний потенціал громади. Ефективна 
економіка №10, 2016   [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5175 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5175
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ДОДАТКИ ДО ЗАНЯТТЯ 4.2 

Додаток 4.2.1. 

Група 1 

Будуємо Україну Разом (БУР) 

 
БУР виник як волонтерська акція у 2014 році з метою відновити будинки, знищені війною 
на сході України. Проте з часом БУР перетворився на рух, що формує нову генерацію 
відповідальних українців, які творять зміни. Тому БУР – про будівництво, але не лише 
будинків, а й мостів комунікації між українцями. 
 

МІСІЯ 

Гуртування та підсилення відповідальних громадян, які сприяють сталому розвитку України. 

 

В рамках проекту організатори: 

- створюють громадські простори та гуртують навколо них місцеву молодь; 
- об’єднують локальні громади задля розвитку їхнього міста; 
- формують мережу активних волонтерів по всій Україні; 
- допомагають сім’ям у скруті відремонтувати їхні домівки.  

 

АКТИВНОСТІ БУР 

 

БУР табір — майданчик взаємодії громадськості для розвитку сільських та міських 
просторів: допомагаємо сім’ям відбудовувати житло, створюємо відкриті громадські 
простори у занедбаних місцях, а також маємо культурно-освітню програму для 
волонтерів та громади, де спільно вчимось, спілкуємось та ділимось досвідом. 
Здебільшого тривалість одного табору — 2 тижні. Можливий формат 1- або 3-тижневого 
табору. 

 

БУРчик — міні-версія класичного БУР табору, яка несе цінності взаємодопомоги та 

добросусідства в громади. Розвиваємо громадянську свідомість за допомогою 

короткострокових акцій: допомагаємо сім’ям у скруті, облаштовуємо громадські простори. 

1-2 дні (наприклад, під час вихідних), або ж по 1-2 дні щотижня впродовж місяця. 

 

BUR•LAB – школа проєктного менеджменту для волонтерів БУРу, де ми навчаємо 
втілювати власні соціальні та бізнес проєкти. Школа дає максимум інформації та 
інструментів щодо проєктного менеджменту, фандрейзингу та PR. 
Тривалість - 10 днів. 
 
БУР осередки – середовище волонтерів та прихильників БУРу, що розвиває громадянську 

свідомість за допомогою акцій взаємодопомоги БУРчик. Тут акумулюється БУР енергетика 

і є місце для генерування та втілення ідей. Кожен може потрапити сюди, поволонтеривши 

на БУРчику. Розвиваємо 8 БУР осередків у Києві, Харкові, Запоріжжі, Івано-Франківську, 

Чернівцях, Закарпатті, Львові та на Сході (Донецька та Луганська області). 
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БУР схід — осередок БУР у Донецькій та Луганській областях, що розвиває 
громадянську свідомість за допомогою акцій взаємодопомоги БУРчик, проведення БУР 
таборів та інших освітніх заходів. Це перший крок до децентралізації БУРу по інших 
регіонах. 
 
БУРмобіль — тур-мандрівка міськими просторами та фестивалями. Мобільна 
майстерня для перетворення сільського чи міського простору в комфортне місце 
відпочинку, зустрічей і генерування ідей. БУРмобіль складається з мікроавтобуса і 
причепу. Причіп переобладнано на майстерню з висувними полицями, стелажами для 
інструментів та генератором електроенергії – для автономного функціонування. 
Проєктували причіп-майстерню разом з науково-мистецькою платформою. 
 
Відео: https://www.youtube.com/watch?v=JvaN1qpXTdc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JvaN1qpXTdc


Тренінгова програма з деінституціалізації. 

Матеріали підготовлені БО «Надія і житло для дітей» 548 

 

Група 2 

 

Програма «Добрий сусід» 

 

Програма спрямована на допомогу родинам, які з різних причин опинились в скрутному 
становищі, а також на активізацію громад на мікрорівнях. Хвороба, втрата роботи, родинні 
негаразди — причини, які будь-кого можуть вибити з колії. Проте досить часто, для того 
щоб знову повірити в себе і подолати кризу, потрібна зовсім незначна підтримка. Таку 
підтримку цілком можуть забезпечити родичі та сусіди. 

  

Метою проєкту є гуртування людей на рівні громад, об’єднання зусиль заради допомоги 
ближньому. 

  

Ціль проєкту надати комплексну допомогу та супровід родинам у СЖО, допомогти 
подолати кризу, зберегти родину та дітей у ній. 

  

Цільова група: родини в складних життєвих обставинах. 

  

За допомогою цього проєкту ми плануємо змінити звичну суспільну схему сприйняття родин 
у СЖО. У кожної такої родини були причини та передумови, що призвели до кризового 
стану. Якщо в  родині є діти, то існує високий ризик, що зрештою вони опиняться в 
державних закладах опіки. Традиційно соціум досить скептично реагує на подібне 
сусідство. Члени родин у СЖО відчувають зверхність, упереджене та зневажливе 
ставлення з боку оточуючих. Коли ж, зрештою, діти з кризових сімей опиняються в інтернаті, 
пересічний громадянин пакує подарунки та самовіддано везе їх в інтернати. До вихованців 
інтернатів у більшості є сентименти, співчуття та глибока симпатія. З державного бюджету 
України щороку виділяється 7 млрд грн на утримання інтернатної системи. Усе це гроші 
платників податків, сумлінних працюючих громадян, власників бізнесу. Тобто, якщо сьогодні 
ми не знайдемо розумний спосіб підтримати родину в СЖО, то взавтра ми будемо 
утримувати цю родину власним коштом. 

 

Активності: 

- пошук жителів громади, які готові безкоштовно допомагати сім’ям в складних 
життєвих обставинах; 

- навчання та підтримка жителів громади, які прийняли рішення бути волонтерами – 
добрими сусідами; 

- планування допомоги сім’ї спільно з фахівцем із соціальної роботи та «доброго 
сусіда»; 

- моніторинг взаємодії сім’ї та «доброго сусіда», попередження зловживання 
допомогою волонтерів. 

 

Відео: https://www.youtube.com/watch?v=6CWr_ckIgv8&t=97s 

https://www.youtube.com/watch?v=6CWr_ckIgv8&t=97s
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Група 3 

 

Родинний центр «Рясне» 

 
Що таке родинний центр «Рясне»? Простір для спілкування усієї родини, де кожен 
зможе знайти заняття відповідно до своїх зацікавлень. 
 

Для кого? Для усіх членів родини: дітей будь-якого віку, батьків, бабусь із дідусями. 

   

Мета. Ми створили місцевий родинний центр, який об’єднує мешканців району, дає їм 
величезний вибір різноманітних занять. Безліч гуртків для дітей існують поруч із студіями 
для дорослих. Поки діти займаються своїми справами, батьки мають змогу проявити й 
розвинути власні таланти. Наша мета — об’єднати родини, навчити їх проводити вільний 
час разом. 

  

У чому особливість? Ми за творче самоврядування. Відвідувачі центру можуть впливати 
на його програму та наповнення. Якщо мами хочуть танцювати східні танці, вони самі 
можуть об’єднатись в групу, і ми знайдемо їм тренера, який регулярно проводитиме такі 
заняття. Тато-столяр може захотіти поділитись своїми навичками з дітьми, і ми надамо йому 
таку можливість. Програма центру гнучка й відкрита до пропозицій. 

   

Що можна знайти на території центру зараз? 

• Дитячий садочок 
• Група підготовки до школи 
• Англійська мова 
• Уроки гри на гітарі 
• Образотворче мистецтво 
• Сучасні танці 
• Художня гімнастика 
• Рукопашний бій 
• Вокал 
• Арт-дизайн 
• Батьківський клуб «Гніздо» 

   

Чим ще центр може бути корисним? 

• Ви можете відсвяткувати у нас дитячий День народження, або влаштувати інше дитяче 
свято 

• Ми проводимо літні навчальні табори з англомовними викладачами 
• Влаштовуємо тренінги та майстер-класи для батьків стосовно виховання дітей 

   

Оглядова екскурсія: 

В будь-який день з понеділка по п’ятницю наші викладачі зможуть провести оглядову 
екскурсію і відповісти на Ваші додаткові запитання, що стосуються роботи Родинного 
центру «Рясне» 
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Група 4 

 

 Програма «Старший брат» 

 

Програма наставництва для дітей героїв АТО створена для підтримки дітей, чий батько 
загинув під час війни на Сході України. Триває з вересня 2014 року і за два роки 
об’єднала близько сорока наставників зі всієї України. 
  
Хто такий наставник? 
Наставник - це волонтер, який може приділити свій вільний час дитині героя. Вам не 
обов'язково мати спеціальні знання у галузі психології чи педагогіки, все, що потрібно - 
відповідальність, належне ставлення до дитини та розсудливість. Свій час з молодшим 
братом чи сестричкою наставники планують самі: разом виконують домашнє завдання, 
мандрують Україною, відвідують арт-центри, займаються плаванням, ходять у театр, 
цирк, дивляться кіно. Головне завдання - створити позитивну атмосферу навколо 
дитини. 
 
Як працює програма Наставництва для дітей героїв АТО? 
Програма передбачає роботу за такими напрямками: 

1. Освіта - допомога дитині у виконанні домашнього завдання, відвідування різних гуртків. 
2. Дозвілля - проведення часу разом, активний відпочинок, прогулянки, відвідини кінотеатрів, 

театрів або цирку. 
3. Мистецтво - розвиток тих талантів та навичок, які дитина раніше не мала сміливості чи 

можливості розкрити. 
  
Програма «Старший брат» має кілька напрямків роботи з дітьми:  
 

• Арт-школи. Це захід, покликаний зібрати учасників зі всієї України у Львові, щоб 
познайомитись та гарно провести час. Програми попередніх арт-шкіл включали проведення 
майстер-класів: виготовлення прикрас зі стрічок, котасиків, поштівок, піскова анімація, 
робота над ліноритом, робота з карамеллю, візити у різні цікаві місця Львова та багато 
інших цікавинок. Мета арт-школи - подарувати дітям героїв позитивні емоції через 
мистецтво, а їхнім наставникам - продемонструвати різні техніки, які вони можуть 
використовувати у процесі спілкування. За час реалізації проекту було проведено 3 арт-
школи.  
 

• Допоможи допомагати - це той випадок, коли наставник разом із дитиною допомагають 
іншим людям, тим самим даючи можливість дитині відчути себе потрібною та 
відповідальною. 
 

• Postcrossing -  підтримувати зв'язок дітей та наставників, а також обмінюватися листівками 
з різних міст. 
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Заняття 4.3. Сутність і особливості впровадження концепції 
громади, дружньої до дитини 

 

Завдання: 

- визначити основні ознаки громади, дружньої до дитини; 

- сформувати розуміння переваг громади, дружньої до дитини; 

- ознайомити учасників з процесом соціального планування на рівні громади; 

- потренувати уміння складати план розвитку громади. 

  Загальна тривалість: 1 год. 30 хв. 

План заняття: 

  

№ з/п Структура Тривалість 

1. Презентація теми заняття 3 хв. 

2. Вправа «Притча про свічку» 5 хв. 

3. Інформаційне повідомлення «Особливості концепції «Місто, 

дружнє до дитини» 

10 хв. 

4. Вправа «Карта дружньої до дитини громади» 25 хв. 

5. Інформаційне повідомлення «Процес соціального планування на 

рівні громади» 

10 хв. 

6. Вправа «Mind map: розвиток громади» 22 хв. 

7. Вправа «Банка добрих справ» 10 хв. 

8.  Узагальнення з теми. Рефлексія 5 хв.  

 

Хід проведення заняття 
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Презентація теми заняття 

 

3 хв. 

Мета: презентувати тему «Сутність і особливості впровадження концепції 
громади, дружньої до дитини», мотивувати учасників до її вивчення. 
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 4, заняття 4.3» (слайди №1-2).  

 

Хід проведення:  

Тренер, використовуючи ММ-презентацію, представляє тему й завдання тренінгового 
заняття. 

 
Слова тренера 
 
На завершення нашого навчання ми пропонуємо розглянути тему «Сутність і особливості 
впровадження концепції громади, дружньої до дитини».  
 
Ініціатива «Громада, дружня до дітей та молоді» – це глобальний рух, який об’єднує місцеву 
владу, громадянське суспільство та бізнес у досягненні консенсусу в ключових напрямах розвитку 
добробуту дітей та молоді. Вона започаткована у 1996 році як практичне втілення резолюції, 
прийнятої у ході Другої конференції ООН з населених пунктів (Хабітат ІІ). Нині ініціатива 
поширюється в усьому світі, її підтримали вже понад 3000 муніципальних округів у 38 країнах на 
п’яти континентах. Сьогодні ініціативою «Громада, дружня до дітей та молоді» охоплено понад 30 
мільйонів дітей. (https://www.unicef.org/ukraine/ukr/media_31835.html) 
 
Під час нашої спільної роботи ми: 

- визначимо основні ознаки громади, дружньої до дитини; 

- обговоримо переваги і важливість формування громади, дружної до дитини; 

- ознайомимося з процесом соціального планування на рівні громади; 

- навчимося складати план розвитку громади. 

 

Обговорення «Притча про свічку» 

 
5 хв. 
 

Мета: налаштувати учасників на роботу, налагодити позитивну атмосферу 
в групі, актуалізувати тему заняття. 
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 4, заняття 4.3» (слайд №3). 

Хід проведення:  

Тренер вітається з учасниками та пропонує послухати притчу. 

 
Слова тренера (текст притчі) 
 
Настав вечір. Одна людина взяла маленьку свічку і почала підійматися з нею по довгих гвинтових 
сходах. 
- Куди ми йдемо? - запитала свічка. 
- Ми підіймаємося на вежу, щоб висвітлити кораблям шлях у гавань. 
- Але жоден корабель у гавані не зможе побачити моє світло, - заперечила свічка. 
- Хоча твій вогник і невеликий, - сказала людина, - все ж продовжуй горіти так яскраво, як зможеш, 
про інше подбаю я. 
 
Так розмовляючи, вони досягли вершини сходів і підійшли до великої лампи. Людина запалила 
лампу за допомогою маленької свічки, і незабаром великі дзеркала за лампою відбили промені 

https://www.unicef.org/ukraine/ukr/media_31835.html
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маленької свічки, і світло її поширилося навіть вглиб моря, висвітлюючи шлях кораблям і 
мандрівникам. 
 
Як маленька свічка або навіть сірник можуть розпалити величезне вогнище і вказати шлях сотням 
людей, так і твоє душевне тепло і гарний приклад зможуть змінити життя, світогляд і долю людей, 
навіть якщо ти сам цього ще не усвідомлюєш повною мірою. 
 
Просто будь світлом для оточуючих тебе людей, як той маяк, який впевнено і радісно направляв 
кораблі в безпечну гавань! 

 

Обговорення: 

 

- Які думки виникли у вас після прослуховування цієї притчі? 
- Що думала про свою життєву місію свічка на початку притчі і наприкінці? 
- Наскільки просто чи складно людині усвідомити свою місію? 
- Як життєві приклади впливають на інших людей? 
- Чи в силах людина змінювати своїм життєвим прикладом інших людей і 

життя своєї громади? Якщо ні, чому?  
- Якщо так, то якою вона має бути? 

 

Інформаційне повідомлення «Концепція «Місто, дружнє до дитини» 

 
10 хв. 
 

Мета: ознайомити учасників з концепцією «Місто, дружнє до дитини». 
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 4, заняття 4.3» (слайди №4-8). 

Хід проведення:  

Тренер розповідає учасникам про сутність концепції «Місто, дружнє до дитини». 

 
Інформаційне повідомлення 

 
Ініціатива «Місто, дружнє до дитини» (ІМДД) реалізується з 1996 року з метою зробити міста 
комфортними для проживання всіх громадян, насамперед дітей, визнаючи їх інтереси найвищим 
пріоритетом. 

 
Вона виникла в результаті декількох дуже важливих тенденцій: 

- швидкої урбанізації, яка призводить не тільки до зростання кількості мешканців міст (в 
Україні 64% дітей живуть у містах), але й до нових соціальних проблем та труднощів. З іншого 
боку, висока щільність населення в містах дозволяє надавати базові й спеціалізовані послуги за 
більш низькою вартістю в розрахунку на одну особу і швидше досягати змін; 

- глобальної тенденції децентралізації влади і зростаючої відповідальності муніципалітетів 
та місцевих співтовариств за своє населення; і, як наслідок цього, - зростання ролі міст у рамках 
національно-політичних й економічних систем. Місцеві органи влади більш наближені до 
населення, тому зростання їх відповідальності за надання соціальних послуг дітям та їх родинам 
є логічним. 

 
Ініціатива «Місто, дружнє до дитини» є результатом усвідомлення світовою спільнотою 
глобальних викликів, в першу чергу, необхідності гуманізації політики, боротьби з бідністю та 
хворобами, збереження довкілля тощо. 

 
З іншого боку, вона є спробою практично втілити на муніципальному рівні положення Конвенції 
ООН про права дитини, інших міжнародних та національних документів у сфері захисту дітей. 
Якщо Конвенція ООН про права дитини містить базові стандарти та зобов’язання держави, то 
Концепція Міста, дружнього до дитини, визначає, яким чином має бути організовано місцеве 
врядування, щоб забезпечити виконання цих зобов’язань та постійне підвищення життєвих 
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стандартів дітей та сімей з дітьми. Створення Міста, дружнього до дитини, – це процес виконання 
положень Конвенції ООН про права дитини під керівництвом місцевих органів влади. Метою цього 
процесу є підвищення якості життя всіх громадян, насамперед дітей, шляхом визнання та 
реалізації їхніх прав. 
 
ІМДД передбачає роботу за такими напрямками, що узгоджуються з правами дітей:  

- право на безпеку; 
- право на дитинство; 
- право на охорону здоров’я, освіту та соціальний захист; 
- право бути почутим; 
- право на визнання, повагу та справедливе ставлення.  

 
Створення Міста, дружнього до дитини, – це процес практичних змін, у якому повинні брати 
активну участь влада, громадськість та самі діти. Ратифікувавши Конвенцію ООН про права 
дитини, держава взяла на себе зобов’язання піклуватися про дітей відповідно до її положень, а 
уряд, включаючи органи влади на місцях, повинен керувати цим процесом. Але Місто, дружнє до 
дитини, не може бути створене лише зусиллями уряду. Необхідні партнерство та співпраця із 
самими дітьми, з їхніми родинами й з усіма тими, хто має вплив на долю дітей. Таким чином, можна 
вважати ініціативу «Місто, дружнє до дитини»: 

- певною Стратегією, що сприяє досягненню найбільш високої якості життя всіх громадян; 
- процесом постійного розвитку міста, вдосконалення послуг, що надаються дітям, у якому 

вони беруть участь як повноправні члени громади, інтереси яких є головним пріоритетом влади. 
 

В усьому світі налічується близько 900 міст, які прагнуть стати дружніми до дітей. На даний час 
МДД створені в 11 країнах Африки, в 11 країнах Південної й Північної Америки, в 11 країнах Азії, 
у 23 європейських країнах і 3 країнах Океанії. Найбільш поширеною ця ініціатива є у Європі, 
особливо у Франції (134), Італії (111) й Іспанії (49). В Україні існують вже 10 таких міст. 

 
Основоположні ідеї концепції Міста, дружнього до дітей: 

1. Залучення дітей до прийняття рішень та повага до їхньої точки зору: сприяння активній 
участі дітей у вирішенні питань, що їх стосуються; 

2. Дружні до дітей правові норми: наявність законодавства, нормативних положень і 
процедур, які послідовно сприяють захисту прав всіх дітей; 

3. Міська Стратегія забезпечення прав дитини: розробка детальної й всебічної Стратегії або 
порядку денного по створенню МДД відповідно до Конвенції ООН про права дитини; 

4. Заклади та координаційні механізми реалізації прав дитини: створення постійно діючих 
структур в органах влади на місцях з метою пріоритетного розгляду всіх питань в інтересах дітей; 

5. Оцінка впливу врядування на дітей: кожен аспект міського врядування та нормативний 
документ, що стосується дітей, має оцінюватись з точки зору їх впливу на дітей; 

6. Бюджет для дітей: прозорість і справедливість розподілу місцевих ресурсів має 
контролюватись громадськістю та дітьми; 

7. Міський щорічний звіт про становище дітей: забезпечення ефективної роботи механізмів 
моніторингу та збору даних стосовно становища дітей і забезпечення їхніх прав; 

8. Інформування громадськості про права дитини: підвищення обізнаності дорослих і дітей 
стосовно питань, пов’язаних з правами дітей; 

9. Незалежна система представництва інтересів та захисту прав дітей: налагодження 
партнерських відносин з НУО, а також заснування незалежної установи або визначення посадової 
особи для контролю за дотриманням прав дитини. 

 

 

Обговорення: 

 

- Що б хотілося прокоментувати? 

- У чому полягає ефективність концепції Міста, дружнього до дитини? 
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Вправа «Карта дружньої до дитини громади» 

 
25 хв. 
 

Мета: визначити основні ознаки громади, дружньої до дитини. 
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 4, заняття 4.3» (слайди №9-10), блокнот 
для фліпчарту, маркери, фломастери, набір позначок, клей-олівець. 
 

Хід проведення:  

 

Тренер об’єднує учасників у дві групи, надає необхідні матеріали для роботи (папір, 
маркери, клей, позначки для відображення характеристик громади) і дає завдання: 

1) першій групі – створити карту місцевої громади, дружньої до дитини;  
2) другій групі – створити карту громади за інтересами, дружньої до дитини. 

 

У процесі роботи групам необхідно визначити: 

 

- Які послуги та об’єкти соціальної інфраструктури існують у громаді? 
- Як вони взаємодіють? 
- Небезпечні місця для дітей / «заборонені зони». 
- Суперечливі питання чи проблеми в громаді (їх необхідно стисло записати 

на карті). 

По завершенні групи по черзі презентують свої напрацювання, коментуючи позначки на 
карті. 

Обговорення: 

 

- Наскільки легко чи складно було виконувати завдання? Що вам вдалося? 
- З приводу чого виникали розбіжності у баченні карти? 
- Які з коментарів у ході обговорення вважаєте слушними? 
- Як можна використати карту при плануванні проектів соціальної дії? 
- На що ще варто звернути увагу при створенні карти?  

 

Інформаційне повідомлення «Процес соціального планування на рівні громади» 

 
10 хв. 
 

Мета: ознайомити учасників з процесом соціального планування на рівні 
громади. 
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 4, заняття 4.3» (слайди №11-15).  

Хід проведення:  

Тренер інформує учасників про особливості процесу соціального планування на рівні 
громади. 

 

 
Інформаційне повідомлення 
 
Соціальне планування зосереджене на вирішенні питань, які стосуються профілактики 
правопорушень, забезпечення населення житлом, захисту психічного здоров'я тощо. Основу цієї 
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моделі становить раціональний, ретельно спланований та контрольований процес змін, 
призначений забезпечити послугами членів громади.  
 
Соціальне планування на рівні територіальної громади має на меті аналіз соціальних умов, 
постановку цілей та оцінку діяльності наявних служб для їх удосконалення і розвитку нових 
закладів/служб. Соціальне планування, поряд із місцевим розвитком та соціальною дією, 
вважається однією з трьох ключових моделей соціальної роботи в громаді, спрямованої на 
покращення умов життя вразливих груп населення і досягнення соціальної стабільності. 
 
Стратегія дій у рамках цієї моделі виходить із того, що потрібно оперувати фактами, які свідчать 
про актуальність для громади тієї чи іншої проблеми, й аргументовано поміркувати над 
можливими альтернативами розв'язання цих проблем (визначенням належних послуг, програм та 
заходів).  
 
Модель соціального планування передбачає залучення громадськості до визначення потреб і 
шляхів їх розв'язання, у багатьох випадках - і до виконання заходів. Так, громадськість має бути 
залучена до оцінювання потреб громади; оцінювання ресурсів і можливостей громади в цілому, 
наявних соціальних служб і організацій; розробки планів, що відповідають ключовим принципам 
організації надання послуг у громаді і підтримуються нею; соціального контрактування 
(соціального замовлення), спрямованого на залучення громадських і приватних організацій до 
надання послуг за бюджетні кошти (в багатьох випадках).  
 
Планування та ініціювання соціальних програм у громаді передбачає й визначення змісту змін. До 
ключових елементів цього процесу також відносять: створення ініціативного комітету з 
планування, обрання місцевого координатора чи організатора; вибір організаційної структури, що 
може забезпечити участь населення (дорадчий комітет або наглядова рада, робоча група або 
коаліція, провідна установа чи організація, неформальна мережа тощо); пошук, відбір та 
залучення членів організаційної структури, що впроваджуватиме програми в громаді; визначення 
мети та завдань програми, розподіл ролей та обов'язків; забезпечення навчання та визнання. 
 
Соціальне планування полягає в тому, що територіальні громади отримують змогу визначати, над 
чим повинна працювати місцева влада. Для цього можуть бути використані різні методи залучення 
громадськості до обговорення планів розвитку населеного пункту, як-от: глибинні інтерв'ю з 
ключовими особами для визначення конкретних питань, над якими слід працювати, і побудови 
підвалин для подальшого консенсусу, створення організаційного комітету з лідерів громади; 
вибіркові та/або суцільні опитування про ставлення до певної проблеми, що окреслюють наявні 
проблеми та виявляють можливі шляхи їх розв'язання, а також допомагають з'ясувати, наскільки 
прийнятні висунуті ідеї; зустрічі в місцевих органах влади (муніципалітетах), призначені для 
збирання пропозицій громадян і забезпечення консенсусу; проведення фокус-груп, які дають змогу 
докладно опрацювати окремі складові цілісного бачення. У оцінюванні потреб вдаються до: 
аналізу соціальних індикаторів (показників), аналізу документів, аналізу інформації від інших 
організацій, опитування всіх членів громади або її ключових осіб, надавачів соціальних послуг 
тощо. 
 
У оцінюванні ресурсів громади увагу звертають не тільки на послуги, які можуть отримати члени 
громади в соціальних, медичних, освітніх, релігійних, розважальних, бізнесових закладах, а й на 
те, яким саме чином використовують ці служби. Доцільно оцінити й те, які чинники впливають на 
використання чи невикористання наявних місцевих служб. 
 
Важливий етап соціального планування полягає у розробці планів (місцевих соціальних програм, 
що враховують як потреби і ресурси громади, спільне бачення членів громади шляхів розв'язання 
тих чи інших соціальних проблем, так і бачення керівництва місцевого самоврядування, 
представників виборних органів, а також інші чинники).  
 
При плануванні програм варто звернути увагу на такі питання: потреби якої цільової групи 
задовольнятиме програма; які існують альтернативи виходу з ситуації; чи застосовувався 
подібний підхід раніше; якими є результати запровадження того чи іншого підходу; оцінка 
ймовірності успішності програми; ресурси, необхідні задля її реалізації; виконавці програми; 
ризики та перешкоди (наявні та ті, що можуть виникнути у процесі реалізації програми); коло 
дійових осіб, союзників та прихильників; необхідність певної організаційної структури. Під час 
розробки соціальної програми складається план дій, який є важливим елементом стратегічного 
планування, що передбачає досягнення довгострокових цілей та відповідних кроків. Під час 
планування, як правило, передбачається делегування повноважень та визначення кола 
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відповідальних осіб, установлення обсягу робіт, а також заходів для виконання поставлених цілей, 
розглядаються правові аспекти, що регулюють соціальну сферу, джерела фінансування і терміни 
виконання запланованих заходів. Необхідно ретельно обрахувати й обміркувати, наскільки 
доцільним є функціонування чи створення тих або інших соціальних служб.  
 
Соціальне планування на місцевому рівні класифікують за тими змінами, які вносять у життя 
громади розроблені програми. Відтак у закордонній літературі із соціальної роботи в громаді часто 
виділяють: пасивне планування (соціальні програми спрямовано на збереження статус-кво, 
запобігання можливим чи запропонованим змінам; реагувальне планування (соціальні програми 
мають дати відповідь на виявлені потреби членів громади); проактивне, випереджаюче 
планування (програми спрямовано на запобігання виникненню труднощів у громаді); діяльнісне 
планування (мета програм - досягнення в майбутньому соціальної справедливості, спрямованість 
на суттєву зміну системи). 
 
* Семигіна, Т. (2006). Модель соціального планування на місцевому рівні. 

 

 

Вправа «Mind map: розвиток громади» 

 

22 хв. 

Мета: потренувати уміння здійснювати соціальне планування на рівні 
громади за допомогою техніки «Mind map: розвиток громади». 
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 4, заняття 4.3» (слайди №16-18), 
додаток 4.3.1 (Техніка «Mind map: розвиток громади»). 
 

Хід проведення:  

На початку вправи тренер пояснює побудову діаграми зв’язків «Mind map: розвиток 
громади», використовуючи ММ-презентацію. Правило побудови такої діаграми – коли є 
центральний об’єкт і логічні зв’язки, що радіально розходяться від нього, бо техніка 
ґрунтується на принципі «радіантного мислення», що є різновидом асоціативного мислення 
(радіант – точка небесної сфери, з якої виходять видимі шляхи тіл, що рухаються з 
однаковою швидкістю).  

 

Правила побудови Mind map: 

- чим більший аркуш паперу – тим краще. Він має бути розмішений горизонтально;  
- в центрі – образ проблеми /задачі. З центру виходять товсті основні гілки з написами 

(головні розділи діаграми). Основні гілки далі розділяються на більш тонкі (додаткові 
розділи). Усі гілки необхідно назвати – це ключові слова певного поняття;  

- бажано використовувати друковані літери;  
- для візуалізації ідеї бажано використовувати різні форми, кольори, об’єми, шрифти, 

стрілки, позначки. Важливо виробити свій власний стиль зображення діаграми. 
 

Тренер пропонує учасникам об’єднатися у 3 групи і створити перспективний план розвитку 
громади за допомогою техніки «Mind map: розвиток громади» у контексті реалізації 
концепції громади, дружньої до дитини.   

 

Учасники презентують свої напрацювання та включаються в обговорення: 
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- Чим ви керувалися, обираючи стратегічні напрями під час планування?  

- Наскільки техніка є зручною у застосуванні? 

- Що вам вдалося? 

- Що виявилося більш складним? 

- Як ця техніка допомагає соціальному плануванню на рівні громади?  

 

Вправа «Банка добрих справ» 

 

15 хв. 
 

Мета: сприяти формуванню в учасників активної громадської позиції щодо 
позитивних змін в громаді. 
 
Ресурси: аркуш паперу із зображенням банки, Додаток 4.3.2 (картки у формі 
фруктів і ягід), клей-олівець, маркери, ручки. 
  
 

Хід проведення:  

Перед початком вправи тренер демонструє зображення «банки» і підкреслює, що зараз усі 
будуть наповнювати «Банку добрих справ». Він наголошує на тому, що, створюючи план 
розвитку громади, необхідно брати до уваги громадські ініціативи, роздає картки і дає 
учасникам завдання: подумати і на картках занотувати власні конкретні дії для поліпшення 
стану громади, до якої вони належать. Наприклад: передати непотрібний одяг в центр для 
бездомних громадян; організувати батьківський клуб; започаткувати рубрику на фейсбук-
сторінці «Голос громади»; надрукувати оголошення про тематичний сімейний захід і 
розмістити в закладах громади тощо.  

Далі усі прикріплюють свої картки на аркуші паперу із зображенням банки, стисло 
розповідають про свою ідею персонального внеску у розвиток громади. 

 

Узагальнення з теми. Рефлексія  

 
5 хв. 
 

 
Мета: підбити підсумки заняття. 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 4, заняття 4.3» (слайд №19).  

Хід проведення: 

 

Тренер пропонує учасникам за бажанням висловитися: 

 

 

- Що найбільше запам’яталось? 
- Що спробуєте використати? 
- Хто може допомогти у цій справі?  

 

 

 



Тренінгова програма з деінституціалізації. 

Матеріали підготовлені БО «Надія і житло для дітей» 559 

Список використаної літератури 

1. Вакуленко О.В. Залучення місцевих громад до вирішення проблем дітей, сімей та 
молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах: метод. рек. / О.В. Вакуленко, 
Н.М. Комарова, Н.Ф. Романова. – К.: Дерсоцслужба, 2010. – 108 с.  

2.  Громада як осередок соціальної роботи з дітьми та сім’ями: Метод. матеріали для 
тренера / О.В. Безпалько та ін.; Під ред. І.Д. Звєрєвої. – К.: Наук. світ, 2004. – 69 с. 

3. Безпалько О.В. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю в 
територіальній громаді: теоретико-методичні основи. – К.: УДЦССМ, 2001. – 220 с. 

4. Семигіна Т.В.  Модель соціального планування на місцевому рівні, 2006. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тренінгова програма з деінституціалізації. 

Матеріали підготовлені БО «Надія і житло для дітей» 560 

 

ДОДАТКИ ДО ЗАНЯТТЯ 4.3 

Додаток 4.3.1. 

 

Приклад «Mind map: розвиток громади» 
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Набір позначок до вправи 

ПОЗИТИВНІ МІСЦЯ 
НЕГАТИВНІ МІСЦЯ МІСЦЯ ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ 

ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ ПОКИ НЕ ЗНАЮ ДЛЯ ЧОГО 

ПРОБЛЕМА ЧИ 

ЗАНЕПОКОЄЄННЯ 

ЖИТЛОВІ КОМПЛЕКСИ 

ОСВІТНІ ЗАКЛАДИ МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ 

НЕМАЄ ДОСТУПУ 
ПОВНОВАЖЕННЯ 

УХВАЛЮВАТИ РІШЕННЯ 
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НЕВІДОМЕ 

МІСЦЕ ПРАЦІ 

ПАРК ВІДПОЧИНКУ СПОРТИВНІ ЗАКЛАДИ 

ПОЛІЦІЯ 

РЕЛІГІЙНІ УСТАНОВИ 
ТОРГІВЕЛЬНІ 

ЦЕНТРИ,МАГАЗИНИ 

СЛУЖБА СОЦІАЛЬНОЇ 

ДОПОМОГИ 
МІСЦЕ ХАРЧУВАННЯ 
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Додаток 4.3.2. 

 

 

 

Ілюстрація банки для вправи «Банка добрих справ»  
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Варіанти наповнення «Банки добрих справ» 
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Підсумкове заняття 

 

Завдання: 

- з’ясувати бачення можливостей застосування отриманих знань та умінь; 
- проаналізувати, як змінилися переконання учасників тренінгу; 
- оцінити навчальний матеріал та рівень реалізації очікувань учасників.   

Загальна тривалість: 1 год. 30 хв. 

План заняття:  

 

№ з/п Структура Тривалість 

1. Вправа «Зв’язок з попередніми сесіями» 35 хв. 

2. Вправа «Оцінка реалізації очікувань» 30 хв. 

3. Вправа «Оцінка програми» 15 хв. 

4. Завершення. Вправа «Листи щастя» 10 хв. 

 

Хід проведення заняття 

Вправа «Зв’язок з попередніми сесіями»  

 
35 хв. 
 

Мета: актуалізувати нові переконання, з’ясувати бачення можливостей 
застосування отриманих знань та умінь. 
 
Ресурси: опис структури тренінгової програми, блокнот для фліпчарту, 
маркери, фломастери, олівці, журнали, кольоровий папір, клей, 
скотч/малярська стрічка, інші матеріали для творчості. 
 

Хід проведення:  

Тренер об’єднує учасників у чотири групи за кількістю модулів тренінгової програми (1 група 
– роль сім’ї у забезпеченні потреб дитини, сутність і причини поширення інституційного 
догляду дітей; 2 група – деінституціалізація як основа реформи системи захисту дітей; 3 
група – впровадження деінституціалізації; 4 група – сильна сім’я – сильна громада) і дає 
завдання: протягом 20 хвилин визначити нові переконання, знання та уміння відповідно до 
теми модуля й представити, яким чином планують їх застосовувати.  

По завершенні групи по черзі презентують свої напрацювання для обговорення і внесення 
доповнень.  
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Вправа «Оцінка реалізації очікувань»  

 
30 хв. 
 

Мета: оцінити тренінг на його відповідність очікуванням учасників, підвести 
підсумки. 
 
Ресурси: ММ-презентація «Модуль 4, заняття 4.4» (слайд №2), очікування 
учасників тренінгу, висловлені на початку першої сесії тренінгової програми. 
 

Хід проведення:  

Тренер пропонує усім переглянути свої очікування й порівняти з отриманими результатами.  

Учасники по-черзі висловлюються, відповідаючи на запитання: 

 

- Наскільки вдалося реалізувати ваші очікування під час тренінгу? 
- Що для вас було найбільш корисним?  
- Що плануєте застосовувати у вашій діяльності протягом наступного 

місяця?  
 

Вправа «Оцінка програми»  

 
15 хв. 
 

Мета: заповнити оціночні анкети для подальшого аналізу організаторами 
тренінгу і викладачами. 
 
Ресурси: підсумкова анкета з оцінки тренінгової програми. 
 

Хід проведення:  

Тренер роздає оціночні анкети і просить учасників їх переглянути і уважно заповнити. 

 

Вправа «Листи щастя»  

 
10 хв. 

Мета: завершити модульне навчання на позитивній ноті. 
 
Ресурси: листівки / або конверти, маленькі аркуші паперу, ручки, скринька. 
 

Хід проведення: 

 Тренер запрошує усіх підійти до столу з розкладеними листівками, взяти по одній, написати 
побажання учасникам тренінгу і покласти у скриньку. Ці листівки – це «листи щастя», які 
поштар-тренер роздасть учасникам. 

 

До уваги тренера 
 
Тренер заохочує писати побажання, які наснажують.  

 

  

 


