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НОВА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ СІМЕЙ ДО ДОГЛЯДУ ТА ВИХОВАННЯ 
ВЛАШТОВАНИХ/УСИНОВЛЕНИХ ДІТЕЙ

Анотація. Актуальність створення нової об’єднаної модульної програми підготовки сімей до догляду та 
виховання влаштованих/усиновлених дітей обумовлена необхідністю прискорити процес підготовки канди-
датів у сімейні форми у разі труднощів комплектування навчальних груп; економити ресурси, необхідні на 
підготовку кандидатів, у зв’язку із уникненням дублювання спільних для навчання тем. Мета статті: розкрити 
особливості такої програми та довести її ефективність. Методи дослідження: аналіз наукової літератури за 
темою дослідження, спостереження, опитування кандидатів в сімейні форми виховання та патронатні вихова-
телі (опитано 80 учасників експериментальної навчальної програми в Тернопільській області); інструмента-
рій опитування – авторська вхідна і вихідна анкета для учасників, тест для кандидатів для перевірки набутих 
знань. Програма пройшла успішну апробацію упродовж 2020-2021 рр. За результатами тестування кандидатів 
з’ясовано, що рівень їхньої обізнаності, вмотивованості з основних тем навчання зріс майже вдвічі.

Ключові слова: сім’я; діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; сімейні форми вихован-
ня; патронат над дитиною; підготовка кандидатів.

Вступ. Україна має значні успіхи на шляху за-
безпечення права кожної дитини та виховання в сім’ї 
чи умовах, максимально наближених до сімейних. 
Зокрема, на сучасному етапі створено широку ме-
режу прийомних сімей (ПС) і дитячих будинків сі-
мейного типу (ДБСТ), досить високими є показники 
опіки/піклування, усиновлення, розвивається по-
слуга патронату над дитиною. Станом на 2021 рік в 
Україні нараховується близько 69 тис. дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування. Сімей-
ними формами виховання в Україні охоплено 92 % 
від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавле-
них батьківського піклування. Найбільша кількість 
таких дітей перебуває під опікою, 20 відсотків ви-
ховується в прийомних сім’ях, дитячих будинках сі-
мейного типу. Зокрема, в Україні функціонує більше 
1250 ДБСТ, в яких виховується близько 8700 дітей, 
й більше 3140 ПС, в яких виховується близько 6 тис. 
дітей. На початок 2021 року діяло 182 патронатних 
сімей, в яких отримали послуги 950 дітей.

Водночас у пошуках рішень щодо розвитку сі-
мейних форм виховання дітей та послуги патронату 
над дитиною назріла необхідність перегляду про-
грам підготовки кандидатів у прийомні батьки, бать-
ки-вихователі, опікуни/піклувальники, усиновлюва-
чі, патронатні вихователі. Актуальність розроблення 
альтернативної програми підготовки кандидатів для 
створення сімейних форм та патронату над дити-
ною обґрунтована потребою: прискорити процес 
підготовки таких кандидатів у разі труднощів комп-
лектування навчальних груп; ознайомити учасників 
навчання з усіма формами сімейного виховання, уси-
новлення, послугою патронату над дитиною, щоб 
зробити подальший свідомий вибір щодо форми, 
яка є для кандидатів найбільш прийнятною і до якої 
вони найбільш готові; економити ресурси, необхідні 

на підготовку кандидатів, у зв’язку із уникненням ду-
блювання спільних для навчання тем. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання влаштування дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування, а також дітей, які 
перебувають в складних життєвих обставинах, у 
сприятливе сімейне середовище не втрачає сво-
єї актуальності у наукових розвідках українських 
і зарубіжних науковців. Так, у різних аспектах за-
значене питання досліджували: Г.Бевз, У.Долиняк, 
К.Ігнатенко, З.Кияниця, Н.Комарова, Л.Лешанич, 
І.Пєша, І.Римаренко, С.Сидорчук, Г.Слозанська, 
О.Ташкіонова, Ю.Червоналюк, І.Яніцька, та ін.

Кожен із науковців ставив за мету сприяти роз-
витку й ширшому впровадженню таких форм. Зо-
крема, на удосконалення чинного цивільно- проце-
суального, сімейного законодавства у частині вста-
новлення опіки та піклування над дітьми-сиротами 
та дітьми, позбавленими батьківського піклування, 
спрямоване дисертаційне дослідження І. Яніцької 
[1]. Дослідник Л. Лешанич підкреслює, що в Укра-
їні, на жаль, все ще має місце недостатнє розуміння 
природи патронату й доцільності його застосування 
[2, c.178]. Водночас послуга патронату на рівні ТГ 
є найкращим способом тимчасового влаштування 
дитини (Г. Слозанська) [3, c. 220] і є відображенням 
централізації інтересів дитини й забезпечення ста-
лих рішень (М.Сидорчук) [4, c.73].

Науковці піднімають питання й про підвищен-
ня вимог до якості підготовки кандидатів у сімейні 
форми, патронат над дитиною (Ю. Червоналюк) [5]. 
Про потребу подальшого відпрацювання механізмів 
відбору кандидатів, підбору батьків до влаштованої 
дитини зазначають у своїй монографії В. Брич та 
С. Миколюк [6]. Необхідність удосконалення систе-
ми підготовки кандидатів та підвищення виховного 
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потенціалу батьків-вихователів дитячих будинків 
сімейного типу у аспекті формування їх гендерної 
компетентності обґрунтована Т. Шевченко [7]. Вче-
ні К. Ігнатенко, К. Федотова описують особливості 
організації процесу створення прийомної сім’ї й під-
готовки прийомних батьків до виховання дітей-си-
ріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
а також шляхи удосконалення функціонування цієї 
форми влаштування дітей [8; 9]. Зміст та структу-
ра програми підготовки патронатних вихователів 
детально розкрита Л. Пєтушковою [10]. На важли-
вості удосконалення знань і вмінь батьків і фахівців 
щодо реабілітаційної діяльності з влаштованими ді-
тьми наголошують Л. Гридковець [11], Ж. Петрочко, 
А. Демянцева [12].

Отже, означені вектори наукових доробків під-
тверджують актуальність подальшого пошуку і ви-
вчення нового змістово-технологічного забезпечення 
підготовки кандидатів на створення сімейних форм 
виховання, сімей патронатних вихователів.

Метою статті є розкрити особливості та до-
вести ефективність нової об’єднаної модульної про-
грами підготовки сімей до догляду та виховання вла-
штованих/усиновлених дітей.

Методи дослідження: аналіз наукової літера-
тури за темою дослідження, спостереження, опи-
тування кандидатів в сімейні форми виховання та 
патронатні вихователі. Всього опитано 80 учасників 
навчальної програми; інструментарій опитування – 
авторська вхідна і вихідна анкета для учасників, тест 
для кандидатів для перевірки набутих знань.

Модульну програму підготовки сімей до до-
гляду та виховання влаштованих/усиновлених дітей 
розроблено й апробовано в рамках проєкту на замов-
лення Міністерства соціальної політики України за 
підтримки Світового банку «Модернізація системи 
соціальної підтримки населення України (Реформу-
вання закладів інституційного догляду та виховання 
дітей в Тернопільській області)», 2019-2021 рр. (Ав-
тори статті є ключовими експертами Проєкту).

Виклад основного матеріалу. Об’єднана мо-
дульна програма підготовки сімей до догляду та 
виховання влаштованих/усиновлених дітей (далі 
– Програма) – це цілісний навчально-методичний 
комплекс базових і варіативних модулів, що забез-
печує інтерактивне навчання кандидатів на основі 
оптимального поєднання загальних (спільних для 
усіх учасників) положень щодо захисту, догляду та 
виховання дітей, їх найкращих інтересів, а також 
специфічних навчальних матеріалів відповідно до 
потреб влаштованих дітей, особливостей надання їм 
соціальних послуг. Учасниками Програми є: канди-
дати у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни/
піклувальники, усиновлювачі, патронатні вихователі 
та їхні помічники. 

Вона розроблена на основі української версії 
програми ПРАЙД «Підготовка кандидатів у прийомні 
батьки та батьки-вихователі» (затверджена Наказом 
Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту Укра-
їни від 25.07.2007 № 2670), Програми підготовки па-
тронатних вихователів (затверджена Наказом Мініс-
терства соціальної політики України від 19.08.2017 
№ 1349) та Програми підготовки громадян України, 
які бажають усиновити дитину, з питань виховання 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського пі-
клування (затверджена Наказом Міністерства соці-
альної політики України від 11.01.2020 № 9).

Мета Програми: формування в учасників компе-
тентностей у питаннях догляду та виховання влашто-
ваної/усиновленої дитини в її найкращих інтересах, 
а також забезпечення прийняття ними усвідомленого 

рішення щодо створення альтернативної форми ви-
ховання, усиновлення чи надання послуги патрона-
ту над дитиною. Загальна тривалість Програми – 13 
днів, з них: 7 днів – спільні заняття для всіх учас-
ників (1 заняття «Домедична допомога дитині» про-
водиться в кінці реалізації програми, організацією 
навчання займається обласний ЦСС). 

Програма реалізується у форматі тренінгів. 
Кожне заняття чітко структуроване. Теоретичний 
блок передбачає використання інформаційних пові-
домлень/міні-лекцій, дискусій з учасниками. Прак-
тичний блок об’єднує роботу в малих групах, парах, 
моделювання та аналіз ситуацій, перегляд та обгово-
рення відеороликів, мозкові штурми, метод керова-
ної фантазії, рольові ігри тощо. Під час самостійної 
роботи учасники навчання виконують домашні за-
вдання до кожної з тем: знайомляться з додатковою 
інформацією, переглядають рекомендовані фільми, 
читають запропоновану літературу, аналізують жит-
тєві ситуації, заповнюють анкети, таблиці, дають від-
повіді на проблемні запитання тощо. У перший день 
навчання передбачено створення групи учасників 
Програми в мережі інтернет для покращення обміну 
інформації, спілкування, консультацій. Під час на-
вчання учасники використовують робочі зошити, в 
яких мають можливість виконувати завдання для са-
мостійної роботи, читати додаткові матеріали з теми, 
аналізувати власні досягнення. 

Особливістю Програми є те, що вона містить як 
спільні заняття кандидатів у прийомні батьки, бать-
ки-вихователі, опікуни/піклувальники, усиновлюва-
чі, патронатні вихователі (9 тем, 6 днів), так і спеціа-
лізовані заняття для окремих груп кандидатів. Зокре-
ма, кандидати у прийомні батьки/батьки-вихователі, 
опікуни/піклувальники проходять тему «Забезпечен-
ня стабільності в житті дитини, її підготовка до са-
мостійного життя» й «Партнерство та командна ро-
бота як умова успішного функціонування сімейних 
форм виховання»; кандидати в усиновлювачі – тему 
«Права та обов’язки усиновлювачів. Таємниця уси-
новлення»; кандидати у патронатні вихователі – теми 
«Послуга патронату в системі підтримки сімей з ді-
тьми та забезпечення прав дітей. Права та обов’язки 
патронатних вихователів», «Реабілітація дитини в 
сім’ї патронатних вихователів», «Завершення надан-
ня послуги патронату над дитиною. Профілактика 
«емоційного вигорання», «Міждисциплінарна ко-
манда патронату над дитиною: партнерство та при-
йняття рішень в найкращих інтересах дитини».

Учасники в межах Програми можуть зустрітися 
і поспілкуватися із кращими діючими прийомними 
сім’ями, ДБСТ, опікунами, патронатними виховате-
лями та їхніми помічниками. До тренінгових занять 
можуть залучатися спеціалісти центру соціальних 
служб, служби у справах дітей, управління соціаль-
ного захисту населення. Це дозволяє учасникам Про-
грами отримати вичерпні відповіді щодо норматив-
но-правої бази, дітей, які потребують влаштування, 
усиновлення, а також іншу інформацію щодо взаємо-
дії з ССД, ЦСС, іншими спеціалістами. Програма пе-
редбачає також участь у ній практичного психолога 
обласного центру соціальних служб. Такий спеціа-
ліст бере участь у відборі кандидатів, а також веде 
та узагальнює карти спостереження за поведінкою 
кандидатів, їхньою взаємодією з іншими учасниками 
тренінгових занять; проводить психодіагностику та 
психологічні консультації для учасників навчання; 
узагальнює результати психодіагностики, за резуль-
татами якої надає рекомендації. 

Навчання починається після процедури попе-
реднього відбору кандидатів у громадах й наявності 
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відповідних документів. Оптимальна кількість учас-
ників – від 12 до 25 осіб; рекомендований баланс 
учасників: до 50 % – усиновлювачі, решта – інші 
учасники. 

Апробація експериментальної модульної про-
грами підготовки сімей до догляду та виховання 
влаштованих/усиновлених дітей відбувалася під час 
реалізації Проєкту в Тернопільській області упро-
довж 2020-2021 років. Загалом проведено навчання 
для 80 кандидатів (усиновлювачів, опікунів, при-
йомних, патронатних вихователів) – 56 кандидатів 
у 2020 і 24 – 2021 роках. За результатами навчання 

та виданих довідок/рекомендацій підготовлено: 6 
сімей опікунів, піклувальників, 31 – усиновлювачів, 
8 прийомних сімей, 1 вихователя ДБСТ, 5 патронат-
них сімей. 

За результатами тестування кандидатів 
з’ясовано, що рівень їхньої обізнаності, вмотиво-
ваності з основних тем навчання зріс майже вдвічі 
– з 4,4 балів на початку навчання до 8,3 балів із 10 
максимальних після завершення навчання (Рис. 1). 
Найбільш обізнані кандидати з питань забезпечення 
прав дитини, задоволення її потреб, вікових особли-
востей.

Рис. 1 Результати тестування кандидатів, які проходили навчання за Програмою

За результатами тестування, аналізу виконан-
ня учасниками домашніх завдання, їхньої рефлексії 
після навчання можемо зробити висновок, що вони 
засвоїли Програму, розібралися в тонкощах догляду 
та виховання влаштованої/усиновленої дитини, про-
цесу її адаптації, вибору методів виховного впливу, 
дисциплінування, враховуючи потреби дитини, її 
травматичний досвід, та найкращі інтереси.

Очікування, висловлені учасниками на почат-
ку навчання, стосувались отримання інформації з 
питань щодо: прав та обов’язків усиновлювачів, 
опікунів, прийомних батьків, патронатних вихова-
телів; юридичних аспектів діяльності патронатного 
вихователя та функціонування сімейних форм вла-
штування; віку дітей, які можуть бути влаштовані в 
різні форми, особливостей виховання дітей різного 
віку, психологічних аспектів допомоги дітям, форм 
і методів виховання дітей, встановлення довірливих 
стосунків із дітьми тощо. 

По закінченню навчання всі кандидати вислови-
лись, що їх очікування виправдались. Кандидати по-
відомили, що розуміють, як практично застосовувати 
здобуті знання при вихованні влаштованих в сімейні 
форми дітей та працювати з дітьми і родинами, які 
перебувають у складних життєвих ситуаціях. Учас-
ники чітко визначили функціонал всіх сімейних форм 
влаштування, патронатних вихователів, усвідомили 
феномен ресурсності сім’ї, межі своєї відповідаль-
ності у процесі виховання дітей та надання послуги 
патронату, опанували загальними алгоритмами співп-
раці з представниками соціальних служб та місцевих 
адміністрацій, навчилися (переважна більшість) роз-
горнуто і точно визначати і описувати власні емоційні 
стани. Кандидати наприкінці занять на досить висо-
кому рівні визнали свою готовність виховувати вла-
штованих дітей у їх найкращих інтересах та вислови-

ли прагнення постійно самовдосконалюватись у цьо-
му напрямі. Загалом учасники навчання підкреслили 
ефективність саме об’єднаної програми підготовки 
кандидатів, тому що мали змогу ознайомитися ще з 
іншими формами сімейного виховання та комплек-
сною послугою патронату над дитиною, налагодити 
партнерські стосунки з іншими кандидатами. 

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Таким чином, об’єднана модульна програма 
підготовки сімей до догляду та виховання влаштова-
них/усиновлених дітей – новий нормативний доку-
мент, який окреслює коло знань, умінь та навичок, 
що підлягають засвоєнню кандидатами в прийомні 
батьки, батьки-вихователі, опікуни/піклувальники, 
усиновлювачі, патронатні вихователі для якісного 
догляду та виховання влаштованих/усиновлених ді-
тей. У змісті навчання пріоритетними є дії і рішення 
в найкращих інтересах дитини. Особливість Про-
грами в тому, що вона містить як спільні заняття 
кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, 
опікуни/піклувальники, усиновлювачі, патронатні 
вихователі, так і спеціалізовані заняття для окремих 
груп учасників. Ефективність програми доведена за 
результатами опитування кандидатів, спостереження 
і оцінки експертів.

Перспективами подальших досліджень є дослі-
дження можливостей ширшого використання ІКТ у 
підготовці кандидатів, а також вивчення ефективних 
способів доповнення змісту навчальних програм кан-
дидатів такими питаннями, як: допомога дитині, яка 
має відставання в розвитку; робота з агресивними 
дорослими і дітьми; шляхи ефективного спілкуван-
ня та вирішення конфліктів з біологічними батьками 
дитини та спеціалістами. Зазначені питання були ви-
значені учасниками пілотної Програми та схвалені 
експертами.
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NEW PROGRAM OF FAMILIES PREPARING FOR CARE AND EDUCATION OF 
FOSTERED / ADOPTED CHILDREN

Abstract. The urgency of developing an alternative program for training candidates for family uniforms and 
child custody is justified by the need to: accelerate the process of training such candidates in case of difficulties in 
completing study groups; to acquaint participants with all forms of family upbringing, adoption, childcare services 
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in order to make further conscious choices about the form that is most acceptable for candidates and to which they 
are most prepared; save resources needed to prepare candidates to avoid duplication of common learning topics. 
The purpose of the article is to reveal the features of such a combined program and prove its effectiveness. Research 
methods applied: analysis of scientific literature on the topic of research, observation, survey of candidates for family 
education and foster carers. The combined modular program is a new normative document that outlines the range 
of knowledge, skills and abilities to be acquired by candidates for foster parents, foster parents, guardians / trustees, 
adoptive parents, foster carers for quality care and upbringing of foster / adopted children. The peculiarity of the 
Program is that it contains joint classes of candidates for foster parents, foster parents, guardians / trustees, adoptive 
parents, foster carers, and specialized classes for individual groups of participants. The program focuses on the 
formation of the competence of foster parents, foster parents, guardians/custodians, adoptive parents, foster parents 
to protect the rights of the child, establishing effective communication with the child and his biological or potential 
parents, finding the most effective forms and methods of influencing emotional state child, behavior, its correction, 
rehabilitation. Its total duration of implementation is 13 days, of which: 7 days - joint classes for all participants. The 
program is implemented in the format of trainings. Conclusions on the effectiveness of the program were made based 
on the results of a survey of participants (candidates for family education) during 2020-2021 in the Ternopil region 
on the experimental program.

Key words: family; orphans and children deprived of parental care; family forms of education; patronage over 
a child; preparing of candidates.
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