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Соціальна робота з прийомними сім'ями як фактор здорового розвитку дитини 

На суспільному рівні сім’я та батьківство виступають як соціальні інститути, котрі 

створюються, формуються, конкретизуються, стабілізуються та розвиваються на рівні малої 

групи і виражаються індивідуально через одноосібне самопочуття кожного члена 

суспільства. 

Проведене дослідження було спрямовано на встановлення особливостей співпраці 

соціального працівника з прийомними сім’ями для забезпечення здорового розвитку дитини. 

Предметом дослідження були особливості співпраці соціального працівника з прийомними 

сім’ями у сприянні здоровому розвитку дитини. Об’єкт дослідження: прийомні сім’ї як 

альтернативна форма опіки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження були визначені завдання: обґрунтувати 

основні поняття: прийомна сім’я, здоровий розвиток, соціальний супровід; розглянути 

специфіку прийомної сім’ї як форму соціальної опіки; виявити значення сім’ї для 

повноцінного розвитку дитини; висвітлити ролі та функції, методи й форми роботи 

соціального працівника з прийомними сім’ями; визначити особливості соціального 

супроводу як провідної технології соціальної роботи з прийомними сім’ями і її значення для 

здорового розвитку дитини. 

Соціальний супровід, що забезпечується соціальними працівниками центрів 

соціальних служб для молоді, з одного боку, виступає як контроль за умовами виховання та 

утримання прийомної дитини в сім’ї, з другого – як система дієвої допомоги у вирішенні 

життєвих проблем, пов’язаних із влаштуванням у сім’ї дітей, позбавлених батьківського 

піклування. Такий супровід може також забезпечити здоровий розвиток дитини у прийомній 

сім'ї. Підтвердженням цьому є приклади роботи соціальних працівникців із сімома 

прийомними сім'ями у Львівській області.  

За результатами опитування батьків прийомних сімей встановлено, що тісна 

співпраця фахівця соціальної служби із сім'єю (неформальний стиль спілкування з 

прийомною сім’єю), регулярне відвідування батьками навчальних занять (тематичних 

тренінгів) з питань здоров'я дитини і оздоровлення всіх членів сім'ї, формування мотивації 

батьків і, своєю чергою, дітей на здоровий спосіб життя, демонстрування власним прикладом 

і підкріплення іншими позитивними прикладами переваг здорового способу життя, 

формування здоров'єзбережувального середовища у прийомній сім'ї, -- сприяють здоровому 

розвитку дитини.   

 


