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Назва Сімейний патронат: майстерня 
професіоналів 
 

Мета підвищення соціально-педагогічного потенціалу 
патронатних вихователів та спеціалістів, які ведуть випадки 
дітей, влаштованих під патронат, та їхніх сімей. 
 

	

Обґрунтування:  
 
Попередній досвід Партнерства “Кожній дитині”, що є організацією-
розробником послуги патронату над дитиною, показує: для 
забезпечення належної підтримки патронатних сімей та спеціалістів, які 
займаються веденням випадків дітей під патронатом, попередження їх 
професійного вигорання, необхідним є підвищення їх соціально-
педагогічного потенціалу. Останнє також допоможе попередити ризики 
психологічного травмування дітей та виникнення дисфункцій 
патронатних сімей.  
 
Така потреба пов'язана з тим, що 

§ До початку роботи з випадком конкретної дитини патронатний 
вихователь та його помічник зазвичай мають лише теоретичні 
знання щодо подібних випадків, мали можливість 
практикувати їх на кейсах, під час рольових ігор (але в 
реальному житті не завжди складається так, як вчили).  
 

§ Короткий термін навчання (в середньому від двох до трьох 
місяців) патронатної сім’ї, не дозволяє достеменно 
розібратися у великому обсязі матеріалів, засвоїти та добре 
його закріпити. 
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§ З появою реальної/них дитини/дітей родина опиняється у 
новій для неї ситуації (для дітей та інших членів сім'ї 
характерні вікові кризи, що створюють додаткові проблемні 
ситуації, до яких вони виявляються неготовими). 

 
§ Оскільки послуга патронату є новою, спеціалісти, що 
упроводжують випадки сімей, діти яких знаходяться під 
патронатом, не завжди готові кваліфіковано надати допомогу і 
підтримку, консультувати патронатних вихователів та їх 
добровільних помічників з різних питань та перспектив 
догляду, виховання й реабілітації дитини, вони потребують 
додаткової підготовки з цих питань.  

 
§ За результатами діагностики та спостереження під час 
підготовки кандидатів у патронатні вихователі, на основі 
аналізу рекомендацій, які вони отримують, виокремлено ряд 
питань, які потребують більш детального розгляду й 
додаткового навчання (зокрема, це стосується догляду, 
виховання та реабілітації в сім’ї патронатного вихователя 
дітей з інвалідністю, дітей з девіаціями у поведінці, 
пограничними станами, з ВІЛ, догляду за новонародженою 
дитиною тощо). 

 
Все це спонукає до розроблення програми підвищення соціально-
педагогічного потенціалу патронатних вихователів, їх 
добровільних помічників та спеціалістів, які супроводжують 
патронатні сім’ї, а також і кандидатів у патронатні вихователі.  
 
Завдання програми: 

§ ознайомити учасників з особливостями надання послуги  
патронату дітям з інвалідністю (з порушеннями слуху, зору, 
опорно-рухового апарату, мови, розладами ментального і 
генетичного спектру), які проявляють нетипову чи девіантну 
поведінку, 
 

§ обговорити особливості догляду за немовлятами, 
 

§ визначити засоби психологічної підтримки, особливості 
медичного догляду, правового захисту дітей з ВІЛ у патронаті, 

 
§ визначити шляхи допомоги дітям, які були психологічно 
травмовані їхніми біологічними сім’ями, або ж особами, які їх 
заміщали, 
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§ познайомити учасників зі змінами у національному 
законодавстві щодо захисту прав дитини, 

 
§ наголосити на командному підході у роботі з випадком сім’ї 
дитини, яка перебуває під патронатом, ролі патронатного 
вихователя у роботі міждисциплінарної команди, 

 
§ надати інформацію щодо засобів відновлення власного 
ресурсу, профілактики «емоційного вигорання» патронатних 
вихователів, їх добровільних помічників та спеціалістів, 

 
§ навчити використовувати інформаційно-комунікаційні 
технології для підвищення ефективності власної професійної 
діяльності. 

 
 
Хто може навчатися? 

o Навчатися за програмою можуть  
o вже створені патронатні сім’ї,  
o кандидати у патронатні вихователі та їхні помічники,  
o спеціалісти ССД, ЦСССДМ,  
o представники закладів системи освіти, охорони здоров’я, які є 

членами міждисциплінарних команд,  
o представники громадських організацій, благодійних фондів. 

 
Опис програми 
 
Програма розрахована на 10 занять у форматі вебінарів. До кожного 
заняття учасники отримають додаткову літературу, відеоматеріали для 
самостійного опрацювання. Тривалість програми складає 20 год. 
навчання у рамках вебінарів та 12 год. самостійної роботи.  
 
Після кожного вебінару учасники отримають домашні завдання для 
того, щоб відпрацювати практичні навички з конкретної теми, закріпити 
вивчений матеріал.  
 
Засобом моніторингу ефективності навчання є тестові завдання. 
Виконання домашніх та тестових завдань не є обов’язковим, але 
необхідне для отримання сертифікату. 
 
Переваги програми 
 
Сертифікація 
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За умови проходження всіх вебінарів та виконання завдань, успішного 
проходження тестів учасники отримають сертифікати.  
 
Доступ до ресурсів та платформа обміну досвідом 
Для підвищення виховного потенціалу патронатних вихователів та 
спеціалістів важливими є  

o доступ до загальної та спеціалізованої педагогічної і 
психологічної літератури (у рамках реалізації програми для 
учасників підготовлено бібліотеку спеціалізованої літератури, 
кінотеку документальних та художніх фільмів, відеозаписи 
вебінарів);  

o можливість обміну думками і досвідом з тими патронатними 
сім’ями чи спеціалістами, які вже мають напрацювання з 
вирішення питань, що розглядатимуться; 

o можливість обговорення ситуацій, що мали місце у процесі 
надання послуги патронату над дитиною. 

 
Під час вебінарів учасники матимуть змогу поставити питання спікерам, 
організаторам, розповісти про свої ситуації, успішні історії, поділитися 
досвідом вирішення аналогічних питань, які розглядаються. 
 
Розвиток 
Важливою умовою ефективного навчання є самоосвіта патронатних 
вихователів та спеціалістів, яка дозволяє забезпечити підвищення 
їхнього педагогічного потенціалу за мінімальних витрат, готує їх до 
сприйняття більш складної інформації і полегшує взаємодію між 
патронатними вихователями та спеціалістами. 
 
Підвищення кваліфікації 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 
р. № 148 «Порядок створення та діяльності сім’ї патронатного 
вихователя, влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного 
вихователя» підвищення кваліфікації патронатного вихователя має 
проходити не рідше ніж один раз на два роки, а оскільки значна 
кількість патронатних сімей функціонує вже більше двох років, то 
участь у представленій програмі може бути одним із способів 
підвищення кваліфікації патронатних вихователів. 
 
 
Програма: 
 
№ Дата  Тема  
1.  18.10.2018 Діти з інвалідністю у патронаті: підтримка, допомога, 

реабілітація 
2.  22.11.2018 Девіації у поведінці дитини: причини, форми прояву, 
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методи впливу 
3.  6.12.2018 Новонароджена дитина в сім’ї патронатного 

вихователя 
4.  20.12.2018 Дії в найкращих інтересах дитини: нормативно-

правові засади забезпечення прав дитини  
5.  17.01.2019 Діти з ВІЛ у патронаті: психологічна підтримка, 

медичний догляд, правовий захист 
6.  7.02.2019 Особливості переживання психотравмуючої ситуації 

дітьми і підлітками 
7.  28.02.2019 Нетипова поведінка дитини: як реагувати, щоб не 

нашкодити 
8.  14.03.019 Патронатний вихователь – член міждисциплінарної 

команди: виклики, можливості 
9.  28.03.2019 Інформаційно-комунікаційні технології як ресурс у 

роботі патронатного вихователя 
10.  11.05.019 «Емоційне вигорання»: як відновитися і поповнити 

власний ресурс 
 
  
 
 


