
Спікер: 
 Безрук Марина Леонідівна 
– начальник відділу 
підвищення професійних 
компетенцій надавачів 
соціальних послуг 
Запорізького обласного центру 
соціальних служб; аспірантка 
кафедри соціальної педагогіки 
та спеціальної освіти 
Запорізького національного 
університету 



Робота з дітьми-сиротами 
або дітьми, позбавленими 
батьківського піклування: 
практичні рекомендації 

ВЕБІНАР  ДЛЯ  ПЕДАГОГІЧНИХ  ПРАЦІВНИКІВ  
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Визначення понять 

ДИТИНА-СИРОТА 
ДИТИНА, ПОЗБАВЛЕНА 

БАТЬКІВСЬКОГО 
ПІКЛУВАННЯ 

Згідно ЗУ «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» 



Дитина-сирота – це … 

 дитина, в якої померли чи загинули батьки. 



Дитина, позбавлена 
батьківського піклування – це… 

 діти, які залишилися без піклування батьків у зв’язку з 
причина, через які батьки не можуть виконувати свої 

батьківські обов’язки 



Особливості дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 

піклування 

Психолого-фізіологічні 
аспекти розвитку 

Формування та 
встановлення 

міжособистісних стосунків 

Становлення емоційно-
вольової та 
інтелектуальної сфери 



Причини та наслідки 
життєвого досвіду 

 Тривале незадоволення основних потреб (безпеки, 
уважного ставлення, турботи, емоційних контактів) 
може з часом може стати причинною значних 
фізіологічних, психічних та соціальних проблем. 

Зниження 
пізнавальної 
активності 

Обмеженість 
кругозору, 

ситуативність 
розумових дій 

Нерозвинена уява, 
відсутність 

пізнавальної 
ініціативи 

Замкнутість, 
недовіра 

Агресія, егоїзм, 
впертість 



Проблеми соціалізації 

 – особливий соціальний статус; 

 – наявність відхилень у стані здоров’я і психічного розвитку; 

 – дефіцит особистого спілкування з близькими дорослими; 

 – недостатня зайнятість у різних видах пізнавальної практичної 
діяльності; 

 – наявність обмежень у сфері реалізації засвоєних норм і 
соціального досвіду; 

 – у певних питаннях дуже багатий, невідповідний віку дітей досвід, 
який неадекватно застосовується; 

 – обмеження особистого вибору, жорстка регламентація життя, 
обмеження ініціативи й самостійності;  

 – неможливість проявів саморегуляції; 

 – невеликий вибір зразків для позитивного наслідування, що 
призводить до ускладнень у засвоєнні і відтворенні позитивного 
досвіду; 

 – обмеженість контактів. 



Вікові особливості розвитку дітей-
сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування 

Віковий період Характерні особливості 

Молодший 

шкільний вік 

• Специфічні відхилення у розвитку інтелектуальної 

та мотиваційної сфер; 

• Нерозвинена здатність до саморегуляції, планування 

своїх дій; 

• Відставання в оволодінні навичками читання й 

письма; 

• Байдуже ставлення до оточуючих; 

• Відсутність адекватного ставлення учня до вчителя. 

Підлітковий вік • Жорстокість, агресивність, апатія, депресивність; 

• Порушення дисципліни; 

• Інтелектуальна недостатність; 

• Підвищений дефіцит спілкування з дорослими; 

• Стан безпорадності. 



Методи взаємодії зі 
статусними дітьми 

Формування поглядів 

та обмін інформацією 

Організація 

діяльності 

Стимулювання 

оцінки і самооцінки 

навіювання доручення довіра 

розповідь показ зразків, 

прикладів 

ситуація контролю 

діалог створення ситуацій 

успіху 

критика і самокритика 

(метод 3 до 1) 

інструктаж перспектива (планув.) зауваження (Я-висл.) 

заклик поступовість заохочення 

ПЕРЕКОНАННЯ ВПРАВА САМООЦІНКА 



Чіткі та 
поступові 
інструкції 

Єдність вимог та 
послідовність 

Уникнення 
виокремлення 

Опора на сильні 
сторони і 

досягнення 

Діагностика 
проективними 

методиками 

Переключення, 
перенаправлення 



Ефективні форми та 
методи роботи 

Ігрова терапія (в образах, на основі творів, переказ та 
інсценування) 

Терапія мистецтвом (малюнок на вільну тему чи директивна, 
образотворче мистецтво, бібліотерапія, музична терапія) 

Логотерапія (вербалізація емоційних переживань) 

Концентрація на позитивному 


