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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Соціально-психологічна 

робота з сім’ями замінного догляду за дітьми» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 

спеціальності 231 Соціальна робота. Навчальна дисципліна «Соціально-

психологічна робота з сім’ями замінного догляду за дітьми» відноситься до 

циклу дисциплін професійної та практичної підготовки вибіркової частини 

робочого навчального плану підготовки соціальних працівників.    

Предметом вивчення навчальної дисципліни є концептуальні засади  

соціально-психологічної роботи з прийомними сім’ями та дитячими будинками 

сімейного типу у різноманітних формах застосування. 

Метою викладання навчальної дисципліни є: сформувати у студентів 

знання і практичні навички щодо специфіки соціально-психологічної роботи з 

сім’ями замінного догляду за дітьми. 

Оволодіння майбутніми соціальними працівниками конструктивними 

підходами та продуктивними технологіями соціальної роботи для реалізації 

своїх функціональних обов’язків у роботі з сім’ями замінного догляду за 

дітьми, наданням їм допомоги в складних життєвих ситуаціях, питаннях щодо 

соціалізації, з урахування індивідуальних особливостей людини, знань 

психології сім’ї, реальної системи соціально-психологічних характеристик 

соціальних зв’язків та відносин. Оволодіння знаннями з новітніх теоретико-

методологічних та прикладних компонент соціальної роботи для вирішення 

конкретних практичних задач та підвищення професійної компетентності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

̶ розглянути основні аспекти державної соціальної політики щодо 

соціально-психологічної роботи з сім’ями замінного догляду за дітьми;  

̶ вивчити специфіку клієнтів у соціальному і психологічному відношенні; 

̶ засвоїти теоретичні засади соціально-психологічної роботи з сім’ями 

замінного догляду за дітьми; 

̶ узагальнити практичні методи та методики роботи з сім’ями замінного 

догляду за дітьми; 

̶ розглянути організаційні аспекти соціально-психологічної роботи з 

сім’ями замінного догляду за дітьми. 

По завершенню вивчення курсу студенти повинні: 

знати: 

̶ загальні засади державної політики щодо соціально-психологічної роботи 

з сім’ями замінного догляду за дітьми;  

̶ специфіку клієнтів у соціальному і психологічному відношенні; 

̶ теоретичні засади соціально-психологічної роботи з сім’ями замінного 

догляду за дітьми; 

̶ практичні методи та методики роботи з сім’ями замінного догляду за 

дітьми; 

̶ організаційні аспекти соціально-психологічної роботи з сім’ями замінного 

догляду за дітьми. 

вміти: 
-  визначати специфіку проблем клієнтів; 
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- добирати форми і методи соціально-психологічної роботи. 

Методичні рекомендації містять перелік теоретичних запитань та 

практичних завдань, необхідних для вивчення при підготовці до заняття, а 

також завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів. 
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1 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади соціально-

психологічної роботи з сім’ями замінного догляду за дітьми 

 

Тема 1. Сімейні форми влаштування дітей, які залишились без 

піклування 

Соціальна політика щодо дітей, які залишились без піклування. Державна 

політика, що регламентує сімейні форми виховання дітей, які залишитись без 

піклування.  

Типи сімейних форм влаштування дітей. 

Мета створення прийомних сімей. 

Соціально-психологічні характеристики дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Вплив спадковості та соціального середовища на 

поведінку дітей, які виховуються в прийомних сім’ях. 

 

Тема 2. Прийомна сім’я як форма сімейного влаштування дітей, які 

залишились без піклування 

Поняття прийомної сім’ї. Особливості прийомної сім’ї як форми сімейного 

влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування. Соціально-

педагогічна роль прийомної сім’ї.  

Соціально-психологічні вимоги до кандидатів на створення прийомної 

сім’ї. 

Класифікація прийомних сімей.  

 

Тема 3. Створення прийомної сім’ї 

Головна передумова створення прийомної сім’ї. Інформаційна кампанія. 

Основні кроки інформаційної кампанії. Завдання інформаційної кампанії. 

Вимоги і форми інформаційної кампанії. 

Робота з кандидатами, орієнтована на створення прийомної сім'ї. 

особливості бесіди з кандидатами. Вимоги до кандидатів. Тренінг для 

кандидатів. 

Взаємодобір дитини та сім’ї. встановлення психологічного контакту.  

Юридичне оформлення прийомної сім’ї. Обов’язки батьків-вихователів. 

Права дітей-вихованців. 

 

Тема 4. Дитячий будинок сімейного типу: сутність та особливості 

Поняття дитячого будинку сімейного типу. Характерні ознаки дитячого 

будинку сімейного типу як форми сімейного виховання дітей-сиріт. 

Виховний потенціал дитячого будинку сімейного типу. 

Особливості створення дитячого будинку сімейного типу. Влаштування 

дітей до дитячого будинку сімейного типу.  

Батьки-вихователі, їх права та обов’язки. 

Матеріальне забезпечення дитячого будинку сімейного типу. 

 

 



 7 

Змістовий модуль 2. Соціально-психологічна робота з сім’ями 

замінного догляду за дітьми 

 

Тема 5. Соціально-психологічна робота з прийомними сім’ями у сприянні  

здоровому розвитку дитини 

Значення сім’ї для повноцінного розвитку дитини. Поняття батьківства. 

Передумови здорового розвитку дитини. Соціальний фактор розвитку дитини. 

Особливості створення прийомної сім’ї для дитини з інвалідністю.  

 

Тема 6. Соціальний супровід прийомної сім’ї 

Поняття соціального супроводу. Мета соціального супроводу. Основні 

завдання соціального супроводу.  

Розроблення стратегії соціального супроводу. Збір інформації про дитину.  

Оцінка потреб дитини. Поточне оцінювання розвитку та виховання 

дитини.  

Контроль за умовами розвитку і виховання дитини. 

 

Тема 7. Соціальний супровід дитячого будинку сімейного типу 

Особливості соціального супроводу дитячого будинку сімейного типу. 

Завдання соціального супроводу дитячих будинків сімейного типу.  

Принципи реалізації соціального супроводу дитячого будинку сімейного 

типу.  

Комплекс соціальних послуг, які надаються дитячому будинку сімейного 

типу.  

План соціального супроводу. Структура плану соціального супроводу.  

Контроль за умовами розвитку і виховання дитини. 

 

Тема 8. Соціально-психологічні технології роботи з сім’ями замінного 

догляду 

Функції соціального працівника у роботі з сім’ями замінного догляду. 

Знання та вміння, необхідні соціальному працівнику (соціальному педагогу).  

Основні напрямки соціально-психологічної роботи з сім’ями замінного 

догляду (освітній, психологічний, посередницький). Соціально-психологічна 

підтримка сім’ї.  

Основні професійні ролі соціального працівника. 
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2 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви  змістових модулів і тем 

Кількість годин для денної 

форми навчання 

всього 

 

у тому числі 

лек сем самост 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади соціально-

психологічної роботи з сім’ями замінного догляду за дітьми 

Тема 1. Сімейні форми влаштування дітей, які 

залишились без піклування 

15 2 - 13 

Тема 2. Прийомна сім’я як форма сімейного 

влаштування дітей, які залишились без піклування 

15 2 2 11 

Тема 3. Створення прийомної сім’ї 15 2 2 11 

Тема 4. Дитячий будинок сімейного типу: сутність 

та особливості 

15 2 2 11 

Разом за змістовим модулем 1 60 8 6 46 

Змістовий модуль 2. Соціально-психологічна робота з сім’ями замінного 

догляду за дітьми 

Тема 5. Соціально-психологічна робота з 

прийомними сім’ями у сприянні  здоровому 

розвитку дитини 

15 2 2 11 

Тема 6. Соціальний супровід прийомної сім’ї 15 2 2 11 

Тема 7. Соціальний супровід дитячого будинку 

сімейного типу 

15 2 2 11 

Тема 8. Соціально-психологічні технології роботи з 

сім’ями замінного догляду 

15 2 2 11 

Разом за змістовим модулем 2 60 8 8 44 

Усього годин 120 16 14 90 

 

3 ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин  

1.  Прийомна сім’я як форма сімейного влаштування дітей, які 

залишились без піклування 

2  

2.  Створення прийомної сім’ї 2 

3.  Дитячий будинок сімейного типу: сутність та особливості 2  

4.  Соціально-психологічна робота з прийомними сім’ями у 

сприянні  здоровому розвитку дитини 

2 

5.  Соціальний супровід прийомної сім’ї 2  

6.  Соціальний супровід дитячого будинку сімейного типу 2  

7.  Соціально-психологічні технології роботи з сім’ями замінного 

догляду 

2 

 Всього  14 
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4 ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Семінарське заняття № 1 

Тема: Прийомна сім’я як форма сімейного влаштування дітей, які 

залишились без піклування 

 

План  

1. Поняття та особливості  прийомної сім’ї.  

2. Соціально-педагогічна роль прийомної сім’ї.  

3. Ресурси та резерви прийомної сім’ї. 

4. Соціально-психологічні вимоги до кандидатів на створення прийомної 

сім’ї. 

5. Класифікація прийомних сімей.  

 

Завдання для самостійної  роботи 

1. Особливості виявлення дітей, які потребують державної опіки. 

3. Оцінка чинників ризику дитини, яка влаштовується у прийомну сім’ю 

4.  Типи сімейних форм влаштування дітей. 

5.  Визначити соціально-психологічні особливості сім’ї, як малої соціальної 

групи. 

6. Дати соціологічний аналіз сім’ї як соціального інститута. 

 

Теми для доповідей 

1. Сім’я як об’єкт соціальної роботи. 

2. Вплив сім’ї на соціалізацію особистості. 

3. Історичні корені та сучасний стан сирітства в Україні. 

4. Система опіки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

5. Теорія депривації та її види. Зворотність процесу депривації. 

6. Вплив стосунків подружжя на розвиток і соціалізацію дитини.  

 

Література 

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 19, 20, 28] 

 

Семінарське заняття № 2 

Тема: Створення прийомної сім’ї 

 

План  

1. Основні передумови та етапи створення прийомної сім’ї.  

2. Сутність та завдання інформаційної кампанії. 

3. Особливості роботи з кандидатами. 

4. Тренінг для кандидатів. 

5. Взаємодобір дитини та сім’ї.  

6. Юридичне оформлення прийомної сім’ї.  

 

Завдання для самостійної  роботи 

1. Особливості підготовки дитини до розміщення у прийомну сім’ю 

2. Організація знайомства дитини і прийомних батьків 
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Теми для доповідей 

1. Підготовка рідних дітей до влаштування прийомної дитини 

2. Зарубіжний досвід утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківської опіки та піклування. 

3. Зарубіжний досвід створення прийомних сімей. 

7. Поінформованість громадян про прийомну сім’ю. 

 

Література 

[4, 6, 7,  15, 21, 22, 28, 29] 

 

Семінарське заняття № 3 

Тема: Дитячий будинок сімейного типу: сутність та особливості 

 

План  

1. Сутність і характерні ознаки дитячого будинку сімейного типу як форми 

сімейного виховання дітей-сиріт. 

2. Виховний потенціал дитячого будинку сімейного типу. 

3. Особливості створення дитячого будинку сімейного типу.  

4. Батьки-вихователі, їх права та обов’язки. 

5. Матеріальне забезпечення дитячого будинку сімейного типу. 

 

Завдання для самостійної  роботи 

1. Зробити аналіз Постанови КМУ від 26 квітня 2002 р. N 564 «Про 

затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу» 

 

Теми для доповідей 

1. Історія розвитку системи дитячих будинків в Україні. 

2. Підбір вихованців дитячого будинку сімейного типу. 

3. Збереження та захист житлових та майнових прав вихованців дитячого 

будинку сімейного типу 

 

Література 

[2, 7, 15, 21,  24, 26, 27, 30] 

 

Семінарське заняття № 4  

Тема: Соціально-психологічна робота з прийомними сім’ями у сприянні  

здоровому розвитку дитини 

 

План  

1. Значення сім’ї для повноцінного розвитку дитини.  

2. Поняття батьківства, його ознаки. 

3. Передумови здорового розвитку дитини.  

4. Соціальний фактор розвитку дитини. 

5. Особливості створення прийомної сім’ї для дитини з інвалідністю.  
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Завдання для самостійної  роботи 

1. Визначити особливості осіб, які не можуть бути прийомними батьками. 

2. Кризові особливості прийомної сім’ї. 

 

Теми для доповідей 

1. Практика соціальної підтримки сімей, які виховують дітей з 

інвалідністю. 

2. Соціально-психологічні технології роботи з батьками. 

3. Психологічне консультування сім’ї. 

 

Література 
[3, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 21] 

 

Семінарське заняття № 5  

 Тема: Соціальний супровід прийомної сім’ї 

 

План  

1. Поняття і мета соціального супроводу прийомної сім’ї.  

2. Форми соціального супроводу прийомних сімей. 

3. Стратегія соціального супроводу.  

4. Оцінка потреб дитини.  

5. Взаємодія соціальних працівників у процесі соціального супроводу 

6. Контроль за умовами розвитку і виховання дитини. 

 

Завдання для самостійної  роботи 

1. Основні завдання соціального супроводу прийомних сімей. 

2. Кризово-інтервентна модель роботи з сім'єю. 

 

Теми для доповідей 

1. Поняття та особливості інституту патронату над дітьми. 

2. Підстави виникнення та припинення патронату над дітьми. 

3. Традиційні та нетрадиційні (договірні) форми влаштування та виховання 

дітей, позбавлених батьківського піклування. 

4. Особливості підтримки сім’ї недержавними організаціями. 

 

Література 

[3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 19, 20, 27, 28, 29] 

 

Семінарське заняття № 6  

Тема: Соціальний супровід дитячого будинку сімейного типу 

 

План  

1. Особливості соціального супроводу дитячого будинку сімейного типу. 

2.  Завдання соціального супроводу дитячих будинків сімейного типу.  

3. Принципи реалізації соціального супроводу дитячого будинку сімейного 

типу.  
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4. Комплекс соціальних послуг, які надаються дитячому будинку 

сімейного типу.  

5. План соціального супроводу.  

6. Контроль за умовами розвитку і виховання дитини. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Скласти план соціального супроводу дитячого будинку сімейного типу. 

2. Здійснити оцінку потреб дитини. 

 

Теми для доповідей 

1. Договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу. 

2. Проблеми соціалізації і адаптації дітей-сиріт та дітей,  позбавлених 

батьківського піклування 

 

Література 

[2, 7, 15, 21,  24, 26, 27, 30] 

 

Семінарське заняття № 7 

Тема: Соціально-психологічні технології роботи з сім’ями замінного 

догляду 

 

План  

1. Основні професійні ролі соціального працівника. 

2. Функції соціального працівника у роботі з сім’ями замінного догляду.  

3. Знання та вміння, необхідні соціальному працівнику (соціальному 

педагогу).  

4. Основні напрямки соціально-психологічної роботи з сім’ями замінного 

догляду. 

5. Соціально-психологічна підтримка сім’ї.  

 

Завдання для самостійної  роботи 

1. Групи взаємопідтримки прийомних батьків (групи зустрічей). 

2. Ведення Книги життя прийомної дитини. 

 

Теми для доповідей 

1. Професійно-особистісна компетентність соціального педагога у роботі з 

дітьми-сиротами 

2. Психокорекційна робота з дітьми-сиротами 

 

Література 

[4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 25, 31, 32] 
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5 МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

При вивченні дисципліни використовуються такі методи навчання:  

анотування психологічної літератури, підготовка реферативних завдань та 

доповідей, виконання завдань для самостійної роботи, тестові завдання для 

самоконтролю (відповідно до методичного забезпечення дисципліни). 

Складання психологічних словників з окремих тем. 

На семінарських заняттях розглядаються теоретичні положення відповідно 

до тематичного плану занять, розкриваються практичні особливості 

застосування соціально-психологічного тренінгу, докладно розбираються 

приклади. 

 

6 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Поточний контроль здійснюється у формі опитування, проведення 

контрольних робіт за темами, дискусій, виконання творчих робіт.  

Підсумковий контроль включає модульний та семестровий контроль. 

Модульний контроль проводиться у вигляді тестових завдань. Систематичний 

поточний контроль знань під час семінарських занять проводиться у формі 

вибіркового усного опитування, підготовки доповідей, доповнень до доповідей, 

участі в обговоренні, презентації самостійних завдань, рішення ситуаційних 

задач. 

Семестровий контроль за результатами вивчення дисципліни проводиться 

в останній атестаційний тиждень семестру (сесію) шляхом зваженого 

додавання результатів модульного контролю та постановки підсумкової оцінки 

до екзаменаційної відомості 

Оцінювання рівня виконання самостійної роботи на основі перевірки 

роботи (змістовність і конкретність, достатня повнота викладення питання; 

завершеність викладення думок, відсутність повторів; професійна грамотність; 

правильність в оформлені роботи), впевненість та аргументованості на захисту. 

 

7 РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ  

 

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється у відповідності до 

«Положення про поточне та підсумкове оцінювання знань студентів 

Чернігівського національного технологічного університету (протокол № 9 від 

26.10.2015 р.) Відповідно до цього положення студенти, які повністю 

виконали навчальний план і позитивно атестовані з дисципліни за 

результатами поточного та проміжного контролів допускаються до складання 

заліку. Результати виконання залікових завдань оцінюються за бальною 

системою відповідно до рівня виконаних завдань. Підсумкова оцінка з 

дисципліни складається з кількості балів за виконання всіх видів робіт, що 

виконувались протягом семестру та кількості балів отриманих на заліку. Залік 

проводиться наприкінці семестру. 
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Поточний контроль за модулями 

№ 
Модуль за тематичним планом дисципліни та форма 

контролю 
К-сть балів 

 Змістовий модуль 1  0-20 

1 Конспект лекцій 0-3 

2 Підготовленість до семінарського заняття 0-7 

3 Самостійність виконання реферату 0-5 

4 Виконання творчих завдань (сам, роб) 0 - 5 

 Змістовий модуль 2. 0-40 

1 Конспект лекцій 0-2 

2 Підготовленість до семінарського заняття 0-7 

3 Самостійність виконання реферату 0-21 

4 Виконання контрольної роботи 0-10 

Підсумковий контроль 

№ 
Модуль за тематичним планом дисципліни та форма 

контролю 
К-сть балів 

1. Питання 1 0-20 

2.  Питання 2 0-20 

3. Поточний контроль 0-60 

 Зважена семестрова оцінка 0 - 100 

 

Зі врахуванням накопичених балів протягом семестру (семінарські заняття, 

модульні контрольні роботи, самостійна творча робота) та балів за питання 

заліку комплексна оцінка роботи студента конвертується у традиційну систему. 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для 

екзаменів і заліків). 

 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з 

дисципліни, яка завершується іспитом, становить за поточну 

успішність 60 балів, на іспиті – 40 балів; 

 при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними 

системами. 

 

8 ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 
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65-74 D 
задовільно  

60-64 Е  

0-59 FX незадовільно  не зараховано  

 

9 МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

 

Дисципліну можна вважати такою, що засвоєна, якщо студент 

знає: 
̶ загальні засади державної політики щодо соціально-психологічної роботи 

з сім’ями замінного догляду за дітьми;  

̶ специфіку клієнтів у соціальному і психологічному відношенні; 

̶ теоретичні засади соціально-психологічної роботи з сім’ями замінного 

догляду за дітьми; 

̶ практичні методи та методики роботи з сім’ями замінного догляду за 

дітьми; 

̶ організаційні аспекти соціально-психологічної роботи з сім’ями замінного 

догляду за дітьми. 

вміє: 

- визначати специфіку проблем клієнтів; 

- добирати форми і методи соціально-психологічної роботи. 

 

10 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ  

 

1. Алєксєєнко Т.Ф. Книга для батьків: [Посібник до тренінгового курсу 

“Підготовка кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі” (у трьох 

частинах). Частина перша/ За заг. ред. Т.Ф. Алєксєєнко]. – К. : 

Держсоцслужба, 2007. – 184с.  

2. Алєксєєнко Т.Ф. Книга для батьків : [Посібник до тренінгового курсу 

“Підготовка кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі” (у трьох 

частинах). Частина третя/ За заг. ред. Т.Ф. Алєксєєнко]. – К. : 

Держсоцслужба, 2007. – 184с.  

3. Бевз Г.М. Дитина в прийомній сім’ї : Нотатки психолога/ Г.М. Бевз, І.В. 

Пєша. – К. : Український ін-т соціальних досліджень, 2001. – 101с. 

4. Бевз Г.М. Прийомна сім’я : методика створення і соціального супроводу: 

Науково-методичний посібник/ Г.М. Бевз, В.О. Кузьмінський, О.І. 

Нескучаєва та ін.- К. : Центр стратегічної підтримки, 2003.- 92 с. 

5. Бевз Г.М. Прийомна сім’я : соціально-психологічні виміри: [Монографія] / 

Г.М. Бевз. – К.: Видавничий Дім “Слово”, 2010. – 352с. 

6. Бевз Г. Прийомні сім’ї (оцінка створення, функціонування та розвитку). - К. 

: Главник, 2006.- 112 с. 

7. Бевз Г.М. Технології створення функціонування прийомних сімей, дитячих 

будинків сімейного типу. : [Збірник методичних матеріалів/ Г.М. Бевз, А.Й. 

Капська та ін.] – К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2003. – 

188с. 

8. Болдарєва С.О. Становлення особистості дитини дошкільного віку в процесі 

взаємодії різних соціальних інститутів / С.О. Болдарєва / Електронний 
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ресурс 

http://psihoped.ucoz.ru/blog/stanovlennja_osobistosti_ditini_doshkilnogo_viku_v

_procesi_vzaemodiji_riznikh_socialnikh_institutiv/2011-05-25-26  30.01.2014 р. 

9. Бондар С.Б. Соціальні служби – родині: Розвиток нових підходів в Україні / 

За ред. І.М. Григи, Т.В. Семигіної. – К., 2002. – 128с. 

10. Вельбовець Н. Соціальна політика і соціальна робота // Український 

науковий і громадсько-політичний часопис/ За гол. ред. Наталії Вельбовець. 

– К.: Київ, 1998, 1-2 (5-6).- 160с. 

11. Вельбовець Н. Соціальна політика і соціальна робота / Український 

науковий і громадсько-політичний часопис/ За гол. ред. Наталії Вельбовець. 

– К.: Київ, 1999, 3-4 (11,12).- 208с. 

12. Капська А.Й. Соціальна педагогіка : [підручник] // За ред. А. Капської. — К. 

: Центр навчальної літератури, 2003. — 256 с. 

13. Капська А.Й. Технології соціально-педагогічної роботи з сім’ями : 

навчально-методичний посібник / А.И.Капська, І.В.Псша, О.Ю.Міхеєва, 

М.Г. Соляник. - К.: Видавничий Дім «Слово», 2015. - 328 с. 

14. Клос Л.Є. Вступ до практичної соціальної роботи (на прикладі вивчення 

досвіду України та Канади): [Навч. Посібник] / Л.Є. Клос, Н.О. Микитенко. 

– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 

2005. – 136с. 

15. Комарова Н.М. Методичні рекомендації для соціальних працівників, 

державних службовців щодо розвитку сімейних форм виховання / Н.М. 

Комарова, В.І. Пєша. – К.: Державний інститут проблем сім’ї, 2006. – 92 с. 

16. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні : [наук.-

метод. посіб.] / Наук. ред. О. Кононко. — К. : Ред. журн. "Дошкільне 

виховання", 2003. — 243 с. 

17. Конституція України // ВВР України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 

18. Литвиненко С. Дитина і середовище: проблеми взаємодії /С. Литвиненко, 

В. Ямницький // Оновлення змісту та методів навчання і виховання в 

закладах освіти : зб. наук. пр. — Вип. 22. — Рівне: РДГУ, 2002. — С. 216–

219. 

19. Лукашевич М. П., Мигович І. І. Теорія і методи соціальної роботи: Навч. 

посіб. — 2-ге вид., доп. і випр.— К.: МАУП, 2003. — 168 с.  

20. Лукашевич М.П., Семигіна Т.В. Соціальна робота (теорія і практика): 

Навчальний посібник – К.: ІПК. ДСЗУ, 2007. – 341 с. 

21. Методичні рекомендації щодо сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування (у запитаннях і відповідях) / (Т.М. 

Бабак, С.Ю. Васильєва, Н.В. Кононенко та ін.). –  К.: Держсоцслужба, 2005. 

– 116 с. 

22. Методичні рекомендації щодо навчання прийомних батьків, соціальних 

працівників, національних та регіональних тренерів / Н.М. Комарова, І.В. 

Пєша. – К.: Держсоцслужба, 2006. – 168 с. 

23. Мудрик А. Социальная педагогика : учеб. для студ. пед. вузов / Под ред. 

В. Сластенина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательский центр 
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