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1. Опис навчальноi дисциплiни

Найменування показникiв
Характеристика дисциплiни за

формами навчання

денна заочна
< П i d z о m овка баmькi в - вuх о в аm ел i в d о прuй о.мнuх ф ор"м Btlx о в ан ня >

Курс 5 5

Семестр 10 10

Обсяг кредитiв 4 4

Обсяг годин, в тому числl: 120 |20

Аудиторнi з2 lб
Модyльний контроль 8

Семестровий контроль
Самостiйна робота 80 104

Форма семестрового контролю

2. Мета та завдання навчальноiдисциплiни
Метою викJIаданнj{ навч€шьноi дисциплiни <Пidzоmовка баmькiв-

ыrховаmелiв dо прuйол,tнttх фор, вl!хованняD с надання студентам знанъ з

основни>( методИчних вимог та особливостеЙ розробки програм пiдготовки

батъкiв-вихователiв до прийомнIтх форм виховання.
основними завданнями вивчення дисциплiни <пidzоmовка баmькiв-

в\,:ховаmелiв do прuЙоJчlн\,lх фор, Bl,IxoBaHHfu) е:

- озНайомитИ студентiВ з осноВними теоретиtIними засадами

соцiальнОго захисТу дiтеЙ-сИрiт та дiтей, позбавлених батъкiвського пiклування;

- сформувати вмiння стосовно органiзаrдiт та проведення роботи з

батькамИ-u""оuurЁJUIмИ та прийомними батьками в ).мовах ЦСССМ; розробки
програм пiдготовки Тх до прийомних форм виховання тощо;

- ознайомити iз методиками оцiнки ефективностi роботи з прийомними

батькамИ та батьками вихоВателямИ стосовно створення сприятливих умов дIя
виховання дiтей-сирiт; факторами, якi визначають таку ефективнiсть,

3. Результати навчання за дисциплiною

Пiсля вивчення курсу сryденти будуть:

- знатИ ocHoBHi принципИ, цiлi i завдання соцiitлъного захисту дiтей-сирiт
та дiтеЙ, позбавлених батькiвського пiклування;

- розумiТи принципи, ocHoBHi види i методичнi вимоги до скJIадання

програМ пiдготовКи батькiв-вихователiв та прийомних батькiв до прийомних

форr виховання;
- анаrriзувати фактори, якi визначають ефективнiсть форм i методiв, Що

використовуються у rriд.оiовцi батькiв-вихователiв та прийомних батькiв.



- вмiти використовувати сучаснi форми i методи пiдготовки батькiв

вихователiв до прийомних форм виховання у професiйнiй дiяльностi;
- вмiти розробляти програми; форIчryвати Тх мет5rl завдання, пiдбирати

використовуються у пiдготовцi батькiв-вихователiв та прийомних батькiв.

4. Струкryра навчальноТ дисциплiни

Тематичний план для денноТ форми навчання

Назва змiстових модулiв, тем
о

Розподiл годин мiж видами робiт

Аулиторна:

з(J
z
U

Ф
2
Ф
U

F.

сt

F.

\о

ц

ц

Тема 1. Вiтчизняний та пlilкнародний
_rосвiд розвитку i HcTttTr Tr

прийомного виховання дiтей-сирiт та

дiтей, позбавлених батькiвського
пiклування

6 2 4

Тема 2. Нормативно-правове
забезпечення дiяльностi прийомних
сiмей

8 2 6

Модульний контроль 2

Разом 16 2 2 10

Тема 1. Характеристика структурних
компонентiв готовностi прийомних
батькiв до виховання

8 2 2 4

Тема 2. Трулнопri, проблеми
прийомних батькiв

10 2 2 6

Модульний контроль 2

Разом 20 4 2 2 10



Тема 1. Структура та ocHoBHi
принципи пiдготовки прийомних
батькiв до виховання дiтей-сирiт та
дiтей, позбавлених батькiвського
пiклування.

8 2 6

Тема 2. Змiст, форми i методи
пiдготовки прийомних батькiв

8 2 2 6

Тема 3. Аналiз програм пiдготовки
прийомних батькiв до вихованнJI

дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених
батькiвського пiклyвання

10 2 2 6

N{одульний контроль 2

Разом 30 4 4 2 18

Тема 1. Пiдготовка прийомних
батькiв до змiн в особистому й
сiмейному житгi

10 2 6

Тема 2. Подолання в дитини почуття
втрати

8 2 6

Тема 3. Повноцiнний розвиток
дитини та причини його затри\lк}l.
Задоволення потреб дитлlни Гl

форм ування if прив'язаносте йt

8 2 6

тема 4. Змiст i методи сirlейного
виховання

8 2 6

тема 5. Посилення сiмейних зв'язкiв 6 6

Тема б. Планування стабiльностi
життя дитини та ciM'T

6 6

Тема 7. Робота в командi.
Усвiдомлений вибiр

8 2 6

Модульний контроль 2

Разом 54 l0 42

Пйготовка та проходження
контрольних заходiв

Усього 120 10 8 |4 80



Тематичний план для щi форми навчання

Назва змiстових модулiв, тем lr

(,)

Розподiл годин мiж видами робiт

Аудиторна:
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d
ц

ц

Змiстовий модчль | <Прuйомнi ciM'i як iнсmumуm захuсmу прав dumuнu>>

Тема 1. Вiтчизняний та мiжнародний
досвiд розвиткv iнститут1,,

прийомного виховання дiтей-сирiт та

дiтей. позбавлених батькiвського
пi клчвання

8 2 6

Тема 2. Нормативно-правове
забезпечення дiяльностi прийомних
сiмей

8 2 6

Модульний контроль

Разом 16 2 2 12

З*i"rоuий модуль 2 <<Суmнiсmь zomorHocmi прuйомнuх баmькiв Do вuховання dimей-

сuрim mа dimей, позбавленuх баmькiвськоzо пtшування> _
Тепrа 1. Характеристика стр),кт},рн их
компонентiв готовностi прийомних
батькiв до виховання

l0 2 8

Тема 2. Трулнощi, проблеми
прийомних батькiв

10 2 8

Модульний контроль

Разом 20 2 2 16

Тема 1. Структура та ocHoBHi
принципи пiдготовки прийомних
батькiв до виховання дiтей-сирiт та
дiтей, позбавлених батькiвського
пiклування.

8 2 6

Тема 2. Змiст, форми i методи
пiдготовки прийомних батькiв

10 2 8

Тема 3. Аналiз програм пiдготовки
прийомних батькiв до виховання

l0 10



дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених
батькiвського пiклування
Модульний контроль

Разом 28 2 2 24

Тема 1. Пiдготовка прийомних
батькiв до змiн в особистому й
сiмейному життi

10 2 2 6

Тема 2. Подолання в дитини почуття
втрати

8 8

Тема 3. Повноцiнний розвиток
дитини та причини його затримки.
Задоволення потреб дитини й
фоомчвання iT прив'язаностей

8 8

Тема 4. Змiст i методи сiмейного
виховання

8 8

тема 5. Посилення сiмейних зв'язкiв 6 6

Тема 6. Планування стабiльностi
життя дитини та ciM'T

6 6

Тема 7. Робота в командi.
Усвiдомлений вибiр

10 10

Модульний контроль

Разом 56 2 2 52

Пiдготовка та проходження
контрольних заходiв

Усього |20 8 8 104

5. Програма навчальноi дисциплiни



Програма курсу <<НеформаJIьна ocBiTa батькiв>>

Модуль <<ПИготовка батькiв_вихователiв до прийомних форм
виховання>>

Змiстовий модуль 1.

<<Прийомнi ciM'T як iнстиryт захисту прав дитини>>

Лекцiя 1. Вiтчизняний та мiжнародний досвiд розвитку iнстиryry
прийомного виховання дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського
пiкгryвання (2 год.)

становлення та розвиток сiмейних фор' виховання. Роль сiмейних форм
вихованНя у системi захисТу праВ дiтей: вiтчизняниiт. та мiжнародний досвiд.
ПоняттЯ "прийомНi ciM'T". ПрийомНi сiм'i в механiзмi захисту прав дитини.
права, обов'язки та вiдповiдальнiстъ прийомних батькiв. Щослiдження питань

.ruор.*r"я та фуНкцiонування прийомних сiмей (Г. Бевз, Л. Волинецъ та iH,);

засадИ становлеНня, праКтичноТ дiяльностi та розвитку iнстиryту прийомноТ

ciM'T як €tльтеРнативноi форми виховання (I. Зверева, Н. Комарова, L Пеша,

xt. ПетрочкО та irr.), соцiально-педагогiчнi умови гriдготовки соцiальних

гrедагогiв до роботи з прийомними сiм'ями (I. Пешц О. MixeeBa).

Ключовi слова: прийомнi ciM'T; дiти-сироти; дiти, позбавленi

батькiвського пiкryвання; соцiальний захист; права дитини.

Рекомендованi джерела :

OcHoBHi:2,5
Щодатковi:8

CeMiHapcbцe занЯт-гя 1. Нормативно-правове забезпечення дiяльностi
прийомних сiмей (2 год.)

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,2
,Щодатковi: 1,,4,6

Пiдсумковий модульний контроль (2 год.)
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Змiстовий модуль 2.

CyTHicTb готовностi прийомних батькiв до виховання дiтей-сирiт та

цiтей, позбавлених батькiвського пiк.lryвання

лекцiя 2. Характеристика структурних компонентiв готовностi
прийомних батькiв до виховання (2 год).

вимоги до прийомних батькiв. Компоненти готовностi прийомних батькiв

дО вихованнЯ дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвсъкого пiклування:

когнiтивНий (пiзнавальний); емоцiйно-мотивацiйний (чiннiсний); поведiнковий;

iнформацiйно-технологiчний. Складовi та пок€lзники компетентностi

,rр"tъrrrих батъкiв. Вивчення рiвня готовностi прийомних батъкiв до виховноi

дiялъностi з дiтьми-сиротами та дiтьми, позбавленими батькiвського

пiшryвання. Форми i методи дiагностики.

Кл ючо Bi cJlo в о : компоненти готовностi прийомних батькiв; KoMfIeTeHTHicTb

особистостi; копетентнiсть прийомних батькiв; пок€}зники; захист дитини.

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 5,6,7
,Щодатковi: 8,9, 10

Лекцiя 3. Трулнощi, проблеми прийомних батькiв (2годо)

Обговореrr"r rрупнощiВ реалiзацiТ компетентностi прийомних батькiв,

визначоннЯ шляхiВ ix подолання. ,Щiагностика рiвня готовностi прийомних

батькiв до виховнот дiяльностi з дiтьми-сиротами та дiтьми, позбавленими

б атькiвсъкого гriкryваннrl.

ключов i сло в а : компоненти готовностi прийомних батькiв ; компетентнiсть

прийомних батькiв; дiагностика.

Рекомендованi джерела :

OcHoBHi:7,8
,.Щодатковi: |,4,6

CeMiHapcbкe заняття 1. Трудношi, проблеми прийомних батькiв (2 год.)

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 7,8
,Щодатковi: t,4,6

Практичне заняття 1. Характеристика структурних
готовностi прийомних батькiв до виховання (2 год.)

компонентiв
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Пiдсумковий модульний контроль (2 год.)

Змiстовий модуль 3.
Особливостi пiдготовки прийомних батькiв до виховання дiтей-сирiТ

та дiтей, позбавлених батькiвського пiк.гryвання

Лекцiя 4. Структура та ocHoBHi принципи пИготовки прийомних
батькiв до виховання дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвсьКОГО
пiклування (2 год).

Мета та завдання пiдготовки прийомних батькiв. CTpyKrypHi компОНеНТИ

пiдготовки: участь у тренiнгових сесiях, самостiйна робота, зустрiч тРеНеРа З

сiм'ею. OcHoBHi принципи пiдготовки батькiв до прийомних форм вихоВанНЯ:

прiоритет самостiйностi, використаннlI власного досвiду, iндивiдУалЬНОГО

пiдходу до змiсry навчання, системнiсть, усвiдомлення процесу наВчаННrI,

актуалiзацiя його результатiв, розвиток потреби у под€tльшому пiДВИЩеННi

власноi ква-гriфiкацiТ та самоосвiти тощо.

Iаlючовi словu: мета; завдання; принципи; компоненти пlдготовки.

Рекомендованi джерела :

OcHoBHi: 7,8,9, 10

,.Щодатковi: |,4,6

Лекцiя 5. Змiст, форми i методи пiдготовки прийомних батькiв (2 ГОД.)

Навчання прийоrrлшrих батькiв як важгrивий елемент яКiСНОГО

функцiонування прийомних сiмей.
Форми та методи пiдготовки прийомних батькiв: бiблiографiчНi ОГЛЯДИ

психолого-педагогiчноi rriтератури з проблем родинного вихоВання; ВеЧОРИ

питань та вiдповiдей; випуск iнформацiйних та тематичних педагогlчних
бюлетенiв; дiловi iгри; демонстрацiя фiльмiв на теми виховання з под€шьшим

обговоренням; iндивiдуальне та групове консульryвання; когнiтивно-
поведiнковi тренiнги; комунiкативнi тренiнги; тренiнговi заняття з пiДВИЩеННЯ

ква_шiфiкацii прийомних батькiв; конкурси; конференцii з обмiнУ ДОСВiДОМ

родинного виховання; майстер-кJIаси; вiдкритi уроки дrя батькiв iз прИйОМIIИХ

сiмей; групова робота з корекцii неоптимаJIьних моделей взаемин в прийомнiй
ciM'T; круглi столи з успiшними прийомними батъками, Тх КОЛИШНiМИ

вихованцями тощо. Керiвництво самоосвiтою прийомних батькiв.

Ключовi cJloBai форми; методи; caMoocBiTa.
Рекомендованi джерела :

OcHoBHi: 9, 10, 11

,Щодатковi: |,4,6
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CeMiHapcbкe заняття 1. Змiсто форми i методи пiдготовки приЙоМНИХ
батькiв (2 год.)

Рекомендованi джерела :

OcHoBHi: 10, 11, 12

,Щодатковi: |,4,6

ceMiHapcbke заняття2. Аналiз програм пиготовки прийомних батькiв
до вихоВаннЯ дiтей-сиРiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування (2

год.)
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 10, 11, 12

,Щодатковi: |,4,6

Практичне заняття 1. Аналiз програм пiдготовки прийомних батькiв

до вихоВанцЯ дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пirшrування (2

год.)

ПИсумковий модульний контроль (2 год.)

Змiстовий модуль 4.

моделювання програми пiдготовки прийомних батькiв до виховання

дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiк"гryвання

практичне заняття 1. Пiдготовка прийомних батькiв до змiн в
особистому й сiмейному життi (2 год.)

Практичне заняття2. Подолання в дитини почуття втрати (2 год.)

практичне заняття 3. Повноцiнний розвиток дитини та причини його

затримКи. ЗадоВоленнЯ потреб дитини й формування Ti прив'язаностей (2

год.)
Практичне заняття 4. Змiст i методи сiмейного виховання (2 год.)

ПрактиЧне заняТтя 7. Робота в командi. УсвЦомлений вибiр (2 год.)

Пiдсумковий модульний контроль (2 год.)
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истема оцlнювання навчальних досягнень студе

Вид дiяльностi студента

Ф
m
Ф

Gю
зо

I

оЕ:

Модуль l Молуль 2 Модуль 3 Молуль 4

4
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tr
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Edд\о
Еяао
оцslдн.=

вiдвiдування лекцiй 1 1 l 2 2 2 2

В iлвiлування сем iHapcbKtlx
занять

1 1 1 1 l 1 1

Вiлвiлування практичних
занять

l 1 i l 1 5 5

Робота на ceMiHapcbKoMy
заняттi

l0 1 10 1 l0 1 10 1 10

робота на практичному заняттi l0 l l0 l 10 1 10

Лабораторна робота (в тому
числi допуск, виконання,
захист)
Виконантrя завдань для
самостiйноi роботи

5 l 5 l 5 1 5 1 5

Виконанrrя модульноТ роботи 25 l 25 l 25 1 25 1 25

Виконання IНЩЗ з0
Разом 42 5/+ 54 55

l пL rrnтL ля пl 2з5

б. Контроль навчальних досягнень

б.1. с HTlB

6.2. Завдання для самостiйноi роботи та критерii ii оцiнювання.

Самостiйна робоТа 1. HayKoBi дослiджепня про пiдготовку прийомних

батькiв до виховання дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського

пiклування (15 год.)

проаналiзуйте публiкацii та напишriть анотацiю (до З0 слiв) г{0 кOжнiй з

них.

Самостiйна робота 2. Щiагностика рiвня готовностi приЙОмниХ батькiВ

до виховноI дiяльностi з дiтьми-сиротами та дiтьми, позбавленими

батькiвського пiклуванЕя (15 год.)

ЗапропонуЙте комплекс дiагностичних заходiв, спрямованих на вивченнЯ

прийомНих сiмеЙ, рiвнЯ готовностi приЙомних батькiв до виховноi дiяльностi з

дiтьми-сиротами та дiтьми, позбавленими батькiвського пiклування.



Самостiйна робота 3. (t5 год.)

Розробiть перелiк заходiв (дiй), що дозволятъ пiдвищити piBeHb знань,

BMiHb, IIавичок, розвиток емоцiйно-мотивацiйноi сфери прийомних батЬКiВ

щодо виховання i розвитку дитини-сироти чи дитини, позбавленноi

батькiвського пiклування. Запропонуйте нестандартний формат та iнноваЦiйНi

форми пiдвиIцення квалiфiкацii прийомних батъкiв.

Самостiйна робота 4. (35 год.)

Вивчити та письмово узагальнити позитивний досвiд родинного ВихОВаННЯ

в прийомних сiм'ях, зробити посилання на джерело iнформацiТ. ПiДiбРаТИ

вiдеорепортажи (соцiалънi програми) з проблем прийомних сiмей.

В ulwоеu d о офорл,tлення :

обсяz робоmu Bid 5 dо ]0 cmopiHoK набранuх у pedaKmopi |ЦОkD у вuzляdi

кол/tп'юmерноzо файла з розuruренняJи 
*,doc. Шрuфm Times New Rоmап 14.

Мiжряdковuй iнmервал 1,5. Поля з ycix сmорiн 20 Mwt

Критерii оцiнювання:
- змiстовнiсть-З бали
- вiдповiднiстъ TeMi та стилю оформлення - 2 бали

б.3. Форми провеДення модульного конТролю та критерii оцiнювання.
Модульний контроль здiйснюсться у виглядi тестування.

Студентами пропонуються TecToBi завдання у кiлькостi 25 питанъ.

вudu mесmовuх завdань:

Критерii оцiнювання:
- виконання тестових завдань - максимум 25 балiв.

б.4. Форми провеДення семестрового контролю та критерii оцiнювання.
Не передбачено

б.5. Орiснтовний перелiк питань для семестрового комплексного контролю
1. Становлення та розвиток сiмейних форм виховання.
2. РолЬ сiмейних форпл виховання у системi захисту прав дiтей:



вiтчизнян ий та мiжнародний досвiд.
3. Поняття "прийомнi ciM'i"'.
4. Прийомнi сiм'i в механiзмi захисту прав дитини.
5. Права, обов'язки та вiдповiда;rьнiсть прийомних батькiв.
6. !ослiдження питань створення та функцiонування прийомних сiмей (Г.

Бевз, Л. Волинець та iH.).
7. 3асади становлення, практичноi дiяльностi та розвитку iнститУry

прийомноi сiм'I як €tльтернативноТ форми виховання (I.Зверсва, Н. КомаРОВа, I.

Псша, Ж. Петрочко та iH.).
8. Соцiально-педагогiчнi умови пiдготовки соцiальних педагогiв До РОбОТИ

з прийомними сiм'ями (I. Псша, О. MixeeBa).
9. Вимоги до прийомних батькiв.
10. Компоненти готовностi прийомних батькiв до вихованнrI дiтей-сиРiТ Та

дiтей, позбавлених батькiвського пiклування: когнiтивний (пiзнавальНИЙ);

11. Складовi та пок€Lзники компетентностi прийомних батькiв.
12. Вивчення рiвня готовностi прийомних батькiв до виховноi дiяльноСТi З

дiтьми-сиротами та дiтьми, позбавленими батькiвського пiкlгування.
1З. Форми i методи дiагностики.
14. Мета та завдання пiдготовки прийомних батькiв.
15. CTpyKrypHi компоненти пiдготовки: участь у тренiнгових СеСiЯХ,

самостiйна робота, зустрiч тренера з сiм'сю.
16. OcHoBHi принципи пiдготовки батькiв до прийомних фор* вихОВаННЯ.

|7. Навчання прийомних батькiв як важливий елемент якiсного

функцiонування прийомних сiмей.
18. Форми та методи пiдготовки прийомних батькiв: дiловi i.P";

демонстрацiя фiльмiв на теми виховання з под€шьшим обговоренням;
iндивiдуальне та групове консультування.

(цiннiсний); поведiнковий; iнформацiйно-

19. Форми та методи пiдготовки прийомних
поведiнковi тренiнги; комунiкативнi тренiнги; тренiнговi
квалiфiкацii прийомних батъкiв.

20. Форми та методи пiдготовки прийомних

батъкiв: когнiтивно-
заняття з пiдвищеннrl

батькiв: конкурси;
конференцii з обмiну досвiдом родинного виховання; майстер-кJIаси; вiДКРИТi

уроки для батькiв iз прийомних сiмей;
2|. Форми та методи пiдготовки прийомних батькiв: групова робОТа З

корекцiТ неоптим€шьних моделей взаемин в прийомнiй ciM'T; круглi стОJIИ З

успiшними прийомнимЙ батьками, ik колишнiми вихованцями.
22. Керiвництво самоосвiтою прийомних батъкiв.

оцiнка кiлькiсть балiв
Вiдмiнно 100-90

Дуже добре
Щобре

82-89
75-81

б.б. Шкала вiдповiдностi оцiнок



Задовiльно
Щостатньо

69-74
60-68

Незадовiльно 0-59

8. Рекомендованi джерела
Основна (базова)
1. Бевз Г. М. Гфийомна сiм'я : соцiально-психологiчнi виМiРИ.

Монографiя. К. : Видавничий дiм "Слово", 2010. -З52 с.

2. ЧоrчгУ iнтернати шкiдливi для дiтей? [Електронний ресурс]. - Режим

доступу : lэtФ://ор*дi&gd*<зrs. *1"g"ýаlцаlЬ*эаr*tiпgs

З. Кулеба М. Реформа системи iнстиryцiйного
дiтей [Електронний
h LL tз ; ; i lv lы ъV 

" 
1,11 ý р, *rэ,,:, l,.l а, l {з.| с s l рт е э * l,,'t :,Ti

догляду та виховання
Режим доступу:

,нтт,,";.зт,s?.**,;,l,jа,l{з.|сsli,:тсэ*г,:ý,iiqэ*l2{}17{}4{i{э_.э. !;5l!
4. Громадянська каМпанiя <Вiдкривасмо житло дiтям>>. [Електронний

ресурс]. - Режим достугry: !з€р:#и.ъчлч,о{:еtэiэ"эgtlо*rs.оrg"uаluаiаtэоut/

5. Громадська органiзацiя <Надiя i житло для дiтей>> [Електронний

ресурс] . - Режим достуttу : hЁрs:ll*ъъ,lт,fасеЬооk,соm/hiэстk rа i llei

6. МаксимОва Н. ПрийомНа сiм'я як iнстиryт вторинноi соцiалiзацii

дитинИ l Натаsliя МаксИмова // ВiсниК : Педагогiка. Психологiя. Соцiальна

робота. - 20|З. - 1(7}. * с.65 -67. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

?rffip:/lъъvrъ,"psy*.ilniv.ki*v,,ualiяэraýes/sciefltit-lcpublication/visniЫ*alvisnik7.Pdf
7. Шепелсва Г. д. Щiяльнiстъ системи соцiальноi пiдтримки дiтей-

сирiТ в YKpaTHi / Шепелева г. А. // Соцiа-пьнi технологii: актуалънi проблеми

теорii та практики. - 20|4, Вип. бt. - С. 119 - 126

Щодаткова:

1. БевЗ г. м. ЛiтнЯ школа для прийомних сiмей / Бевз г. м., Герасим

Г. З. - К. : Глав:eIик,2007. - 128 с.

2. Комарова н. м. Методичнi рекомендацii для соцiальних

працiвникiв, державних службовцiв щодо розвитку сiмейних форм виховання /

КомароВа Н. М., Пеша I. в. - К. : ЩерЖавний iнститут проблем ciM'T та молодi,

200б. -92с. - С.86 - 87.

3. Комарова н. м. Методичнi рекомендацii щодо навчання

прийомниХ батькiв, соцiалъниХ працiвникiв, нацiональних та регiональних
TpeHepiB / Комарова Н. М., Пеша I. в. - К. : Щержсоцслужба,2006. - 168 с,

4. Комарова н. м. Посiбник для соцiальних працiвникiв щодо
пiдготовКи та соцiальНого супРоводУ прийомних сiмей та дитячих будинкiв

сiмейноГо типу: [у 2-" кн.] / Комарова Н. М., Пеша I. в.- К. : .Щержсоцслужбq
2006. -Кн. 1. - С. 8,39 - 50.

5. Методичнi рекомендацii щодо навчання прийомних батькiв,

соцiатtьних працiвникiв, нацiональних та регiона-rrьних TpeHepiB l н, м,
Комарова, I. В. Пеша. - К. : Щерсоцслужба, 2006. - 168 с.



6. MixeeBa О. Ю. Соцiально-педагогiчнi умови пiдготовки соцiа-шЬНИХ

педагогi до роботи з прийомними сiм'ями : автореф. дис...канд.пед.наук :

13.00.05 / Оксана Юрiiвна MixeeBa. - КиТв : Б.в., 20|2. - 19 с.

7. Програма пiдготовки кандидатiв у прийомнi батьки Та баТЬКИ-

вихователi до виховання дiтей з iнвалiднiстю [навч. посiбниК] / УКЛаД.

Пилягiна г.я., Кравченко P.I. , Марула О.Г. , Мiщук т.м. та iH. - Киiв :

ПредстаВництвО благодiЙноi оргаНiзацii <Надiя i житло для дiтей> в YKpaiHi.

http://www.h ualfi1 e-kni
8. Романовська олександра Олександрiвна. Фостерна сiм'я Великот

БританiТ як соцiаЛъно-педагогiчне середовище пiдтримки особистостi дитини:

Дис... канд. пед. наук: 1З.00.05 / Романовська Олександра Олександрiвна . - К:

НПУ iMeHi М. П. Щрагоманова, 2001 . - 209 с.
g. ,Щержавний KoMiTeT статистики Украiни. [ЕлектронниЙ РеСУРС]. -

Режим до- ступу: www. ukrstat. gov. Ua
10. IлляшенкО ю. Ю. Iсторiя становленнrI та розвитку lнстиryту

соцiальНо-правоВоi захиЩеностi дiтеЙ найбiльш ур€lзливих категорiй в YKparHi

перiоду розбулови громадянського суспiльства (90-Ti рр. ХХ ст.) / ю. ю.
tлrrr-Б"*о // iуманiтарний вiсник. Сер. : Iсторичнi науки. _ 2014. - Число 21,

вип. 5(1). с. 70 82. режим достуttу:
http ://nbuv. gov.ualUJRN/Gvi 2 0| 4 2| _5( 1 )_9.


