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РОЛЬ ПАТРОНАТУ У СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНІЙ  

АДАПТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ 

1. Поняття постінтернатного патронату.  

2. Умови встановлення постінтенатного патронату.  

3. Суб'єкти, що забезпечують організацію постінтентаного супроводу.  

4. Умови для влаштування на посаду „патронатний вихователь”. Вимоги до 

патронатного вихователя, його обов’язки.  

 

І. Поняття постінтернатного патронату.  

На основі аналізу науково-методичної літератури можна виділити такі 

моделі супроводу випускників інтернатних закладів:  

1) постінтернатний патронат;  

2) сімейний патронат, модель сімейного центру;  

3) стаціонарні відділення, центри тимчасового перебування, соціальні 

готелі та ін.;  

4) попередня підготовка на базі дитячого будинку (інтернату) та 

подальший супровід; 

5) супровід на базі установ початкової та середньої професійної освіти; 

6) клуби випускників інтернатних закладів; 

7) змішана модель, яка передбачає розумне поєднання елементів з 

декількох моделей.  

Основні відмінності між цими моделями полягають в наступному: 

кваліфікація фахівців (компетенція фахівців – базова або специфічна); 

провідні соціальні служби, відповідальні за реалізацію супроводу; основні 

напрями допомоги; переважаючі форми роботи (індивідуальна або групова); 

тимчасова тривалість; основні механізми реалізації; ресурси клієнта 

(випускника). 

Отже, перша модель постінтернатного супроводу – постінтернатний 

патронат. Патронат відомий з часів Катерини II, активно застосовувався в 

роки Великої Вітчизняної війни для допомоги дітям, які залишилися 
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сиротами. Зазвичай патронат застосовується в процесі роботи з дітьми, які не 

досягли повноліття.  

Патронат, або виховання дитини на договірних умовах з виплатою сім'ї 

відповідної допомоги, був введений в СРСР ще в 1936 році. Говорячи про 

патронат як форма влаштування дітей, необхідно зазначити, що якою би не 

малою була допомога, в умовах того часу вона стала відомим стимулом для 

багатьох. Відомо чимало фактів, коли патронат оформлявся виключно для 

отримання додаткового доходу. Діти залишалися без нагляду, приречені на 

напівголодне існування, вони займалися жебрацтвом і дрібним злодійством. 

Тому практика патронату поступово стала згортатися і в 1968 р. патронат був 

зовсім скасований. Таким чином, досвід виховання дітей-сиріт у прийомних 

сім'ях на договірних умовах не прижився. Патронат був витіснений 

опікунством та усиновленням, заснованими на традиційних сімейно-

родинних відносинах прийомних батьків та дітей. 

На даний час коло осіб, відносно до яких може здійснюватися 

патронуванння, розширився і включає в себе випускників інтернатних 

закладів та дитячих будинків. Він не являється широко поширеною формою 

допомоги і підтримки випускників у зв’язку з відсутністю державного 

законодавства, визначає основні правові рамки його реалізації. У тож же час 

його почали досить успішно здійснювати. 

Постінтернатний патронат (від лат. patronatus – форма 

покровительства слабким) – форма надання соціальної допомоги дитині-

сироті та дитині, що залишилася без піклування батьків, а також особі з 

числа дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, у віці від 18 

до 23 років.  

Під патронажем (від фр. рatrоnаgе – заступництво) розуміють 

індивідуальну діяльність фахівця з надання клієнту необхідної конкретної 

допомоги (юридичної, економічної, матеріально-побутової та ін), соціально-

психолого-педагогічної підтримки, покликані мобілізувати і підвищувати 
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адаптаційні можливості клієнта, вирішувати кризові ситуації і запобігати 

рецидивам. 

Патронат випускника інтернатного закладу – форма професійної 

діяльності, що здійснюється на умовах тристороннього договору між 

державними установами соціального захисту населення, що створюються для 

соціальної адаптації випускників, патронатним вихователем і самим 

клієнтом. Договір включає в себе права, обов'язки і відповідальність сторін, 

строк дії, умови та порядок розірвання договору, заходи соціальної допомоги 

випускнику, розмір грошової винагороди особі, що здійснює патронат тощо. 

З формальної точки зору патронат не є формою сімейного 

влаштування. Патронований випускник є абсолютно самостійним і 

дієздатним громадянином, який проживає окремо від патронатного 

вихователя. 

Установи постінтернатної адаптації організують встановлення і 

здійснення постінтернатного патронату, здійснюють підбір і навчання 

патронатних вихователів, оформляють договори з цими особами відповідно 

до цивільного законодавства, організовують матеріальне та фінансового 

забезпечення, психологічний, медичний, соціальний і педагогічний супровід 

патронату, а також контроль над здійсненням патронату. 

Патронатний вихователь випускника інтернатного закладу має менше 

прав і обов’язків, ніж патронатний вихователь неповнолітньої дитини або 

прийомний батько. Основними обов’язками особи, яка здійснює 

постінтернатний патронат, є надання допомоги в реалізації прав і законних 

інтересів випускника інтернатного закладу; сприяння в соціальній адаптації; 

соціальна, психологічна, консультативна допомога та підтримка.  

Вихованець може спілкуватися зі своєю рідною сім'єю. В даному 

випадку завдання вихователя – визначити спрямованість впливу цих 

зустрічей, а у випадку негативного впливу допомогти розуміти це своєму 

підопічному. 
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При відборі патронатних вихователів до кандидата пред'являються 

більш м'які вимоги, ніж при усиновленні. Питання про спеціальну підготовку 

патронатного вихователя є суперечливим: з одного боку, її наявність 

допомагає патронатному вихователю з більшою ефективністю взаємодіяти зі 

своїм вихованців, з іншого – її відсутність може цілком компенсуватися 

психологічною сумісністю, наявністю життєвого досвіду, мудрість того, хто 

здійснює патронат.  

Часом відсутність педагогічної освіти сприймається вихованцем як 

велика перевага, оскільки дає зразки спілкування і поведінки, з якими до того 

моменту він не мав можливість зіткнутися через обмеженість свого життя 

стінами освітніх установ. Згодом це допомагає ефективніше адаптуватися до 

самостійного життя. Водночас відповідальність (природно більшою мірою 

моральна) з патронатного вихователя за те, що відбувається з вихованцем не 

знімається. Вихователь отримує невелику оплату за свою роботу. За особою, 

яка здійсняє постінтернатний патронат може бути закріплено не більше 

певної кількості вихованців (наприклад, не більше п'яти). 

Тимчасова тривалість постінтернатного супроводу суто 

індивідуальна: від декількох місяців до декількох років залежно від 

соціальної ситуації випускника, його психологічних особливостей і життєвої 

позиції. 

Вихователь повинен: 

 складати план індивідуального супроводу, який затверджується 

установою постінтернатного супроводу і узгоджується з клієнтом;  

 визначати та виконувати графік зустрічей зі своїм підопічним (від 

кількох разів на тиждень декілька разів на місяць в залежності від ситуації 

клієнта);  

 представляти звіт органам опіки та піклування щодо здійснення 

патронату. За виконанням індивідуального плану супроводу ведуть контроль 

органи соціального захисту чи заклади з патронату. 
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Соціальними ризиками постінтернатного супроводу можуть 

виступати: 

 залежність від випускника супроводу, особливо при невиправдано 

тривалому його здійсненні;  

 досвід розчарування випускника в дорослому і формування недовіри до 

дорослим і фахівцям взагалі;  

 формальне ведення індивідуальної роботи; 

 ризик професійного вигорання патронатного вихователя. 

Дана модель заснована на індивідуальному підході до клієнта, 

орієнтована на профілактику можливих ускладнень в адаптації до 

самостійного життя, принцип наступності в наданні допомоги і підтримки 

випускнику. Постінтернатний патронат стає все більш популярною формою 

влаштування молодих людей з числа дітей-сиріт і дітей, які залишилися без 

піклування батьків, в Україні, оскільки його існування відповідає не тільки 

вимогам економічної доцільності та ефективності, але і юнацьким соціально-

психологічним особливостям – прагнення швидше стати дорослим і 

самостійним. 

Друга модель постинтернатного супроводу – сімейний патронат, 

нерідко у вигляді моделі сімейного центру. 

Сімейний патронат – найменш розроблена модель супроводу 

випускника. Існують різні варіанти сімейних форм влаштування для 

випускників інтернатних закладів: 

1) прийомна сім'я залишає жити у себе дитину і після 18-річчя до 

моменту отримання ним професійної освіти і здатності самостійно жити; 

2) періодична (гостьова) прийомна сім'я – молоді люди живуть у 

сім'ях на вихідних, літніх канікулах, решту часу в гуртожитках, соціальних 

або центрах постінтернатного супроводу; 

3) сімейні центри, де група випускників проживає разом зі батьками 

(варіант дитячої села); 

4) сімейний центр як структурний елемент дитячого будинку. 
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Вибір типу сімейного патронату визначається особистісною зрілістю 

підлітка, типом темпераменту, його готовністю до самостійного життя. 

У ряді областей відсутня нормативно-правова основа організації та 

здійснення патронату, а прийняті нормативно-правові акти не завжди повною 

мірою регулюють відносини між органами соціального захисту населення, 

особами патронату.  

Наприклад, на думку фахівців: 

- не передбачена повна регламентація порядку призначення сімейного 

патронату, підтримки і супроводу заміщуючих сімей; 

- відсутнє нормативне забезпечення підготовки патронатних сімейних 

вихователів, надання їм допомоги та сприяння у вихованні; 

- не зазначені особливості захисту прав та інтересів молодих людей, які 

залишилися без піклування батьків, що проходять курс постінтернатної 

адаптації в сім'ї; 

- відсутня чітка вказівка на особливості організації і реалізації системи 

оплати праці патронуючим сім'ям; 

- відсутнє методичне обґрунтування надання допомоги. 

Можна відзначити відмінності сімейного патронату від прийомної 

сім'ї: 

- вік дітей від 18 років, тобто більша самостійність і незалежність 

вихованців, їх дієздатність; 

- тривалість періоду, на який вихованець поміщається в сім'ю: від 

кількох місяців до 4 років, термін визначається ступенем соціальної адаптації 

дитини та готовністю до самостійного життя; 

- велика фінансова самостійність вихованця за рахунок одержуваних 

посібників; 

- зміст розв'язуваних соціальних, педагогічних, психологічних, 

професійних та ін. завдань: розвиток особистості, перехід до дорослості, 

самостійного життя, отримання професійної освіти, освоєння професії та ін. 
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Темп адаптації багато в чому індивідуальний і обумовлений психологічними 

особливостями клієнта. 

У ролі патронуючих осіб виступають сімейні пари. В основі організації 

центру лежить модель багатодітної сім'ї, що полегшує процес інтеграції 

випускників в суспільство. 

Основними функціями, виконуваними сімейним патронатом є:  

організація та надання психолого-педагогічної (діагностика, корекція, 

підтримка, створення сприятливого середовища), соціально-правової 

допомоги (організація допомоги у вирішенні житлових проблем, 

працевлаштування, адаптації до трудового колективу),  

аналітико-методична діяльність (передбачає аналіз адаптаційної 

роботи, розробку заходів соціально-педагогічної корекції та профілактики),  

взаємодія з державними органами з питань захисту прав вихованців. 

Нормативно-правове регулювання здійснення сімейного 

постінтернатного патронату багато в чому схоже з попередньою моделлю. 

Укладається тристоронній договір з установою соціального захисту або 

установою постінтернатного супроводу, особами, що здійснюють патронат, і 

вихованцями. Зазвичай кількість вихованців обмежена (не більше 3-х). 

Вихователі отримують певну грошову винагороду за свою працю. Органи 

соціального захисту чи установи постінтернатного супроводу (вихователі, 

психологи дитячого будинку або інтернату), з якого прийшов молодий 

чоловік, здійснюють комплексний супровід сім'ї, надають консультативну 

психологічну, педагогічну, соціальну, нормативно-правову допомогу, 

контролюють виконання плану постінтернатного супроводу. 

Безсумнівними перевагами даної моделі є наявність емоційного 

комфорту, можливість самоорганізації життя клієнта, дотримання соціальних 

норм, відмова від шкідливих звичок, більша орієнтованість на навчання, 

оволодіння професією, формування сімейних і моральних цінностей. 
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ІІ. Умови встановлення постінтенатного патронату.  

Провідними завданнями постінтернатного патронату є: 

1) захист прав та інтересів дітей-сиріт, дітей, які залишилися без 

піклування батьків, а також осіб з числа дітей-сиріт і дітей, які залишилися 

без піклування батьків, у віці від 18 до 23 років, які є випускниками закладів 

для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків; 

2) сприяння соціальній адаптації випускників закладів для дітей-сиріт і 

дітей, які залишилися без піклування батьків; 

3) профілактика соціального сирітства. 

Процедуру встановлення патронату над дітьми до 18 років регулюють 

органи опіки та піклування, а від 18 років до 23 років (тобто постінтернатний 

патронат) – державні обласні установи системи соціального захисту 

населення, зазвичай відділення постінтернатної адаптації або Центри 

постінтернатної адаптації. На ці установи покладаються такі завдання: 

- організація встановлення і здійснення постінтернатного патронату над 

особами з числа дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, у 

віці від 18 до 23 років; 

- забезпечення підбору та підготовки громадян, які бажають 

здійснювати постінтернатний патронат, 

- укладення договору з громадянами відповідно до цивільним 

законодавством, 

- здійснення призначення та виплати грошової винагороди особам, що 

здійснюють постінтернатний патронат; 

- надання інформаційно-методичної допомоги, здійснення 

психологічного, соціального, педагогічного супроводу патронату; 

- здійснення підготовчої роботи з випускниками, 

- забезпечення поточного контролю за виконанням договору та 

дотриманням прав сторін; 

- розроблення і реалізацію індивідуального плану супроводу 

випускника. 
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Особами, які здійснюють постінтернатний патронат, можуть бути 

тільки повнолітні громадяни України. Для здійснення патронату громадяни 

звертаються в установу постінтернатної адаптації з заявою. До заяви 

додаються такі документи: копія паспорта; довідка з місця роботи із 

зазначенням розміру заробітної плати; медична довідка лікувально-

профілактичного закладу про стан здоров'я (форма 086); довідка з органів 

внутрішніх справ про відсутність судимості. 

Постінтернатний патронат здійснюється у відповідності з планом 

індивідуального супроводу, що приймається на основі тристороннього 

обговорення та угоди: представника Центру, патронатного вихователя та 

випускника. План є додатком до договору про постінтернатний патронат. 

Договір про постінтернатний патронат відображає права та обов'язки 

сторін, строк дії договору, умови та порядок його розірвання, заходи надання 

соціальної допомоги випускника інтернатного закладу, заходи щодо захисту 

його прав, розмір грошової винагороди особи, що провадить постінтернатний 

патронат, порядок здійснення контролю, відповідальність сторін та ін. 

Найчастіше під патронат випускників беруть фахівці установи, що 

здійснюють соціальний супровід. Це обумовлено декількома причинами, 

основними з яких є: 

1.  найкраще розуміння фахівцями особливостей особистісного і 

соціального розвитку випускників, знання ними характерологічних 

особливостей молодих людей, більш близьке знайомство; 

2. відсутність підходящих кандидатур на роль патронуючого, що 

пов'язано з відсутністю психолого-педагогічних знань, і з його низькою 

оплатою праці, з великою кількістю документації, необхідної для заповнення. 

У процесі здійснення соціального патронажу застосовуються різні 

методи і прийоми: відвідування фахівцями випускників на дому, 

консультування, психологічна підтримка, спільна діяльність, створення 

навчальних ситуація та ін. 
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Наприклад, Марія, 20 років, із числа дітей-сиріт і дітей, які залишилися 

без піклування батьків, деякий час перебувала в дитячому будинку, потім під 

опікою близьких родичів. Мета звернення до Центру постінтернатної 

адаптації: квартира в антисанітарному стані, відсутність навичок витрачання 

грошових коштів, потреба в соціально-психологічній підтримці. Рішення 

проблеми здійснювалося комплексно. За час перебування молодої дівчини 

під патронатом фахівців Центру неодноразово проводилися рейди на 

закріплену за ним квартиру з метою ознайомлення з житловими умовами, 

контролем над виконанням клієнткою режиму дня. Спільно з фахівцями 

центру, знайомими і друзями дівчата, планувалися необхідні ремонтні роботи 

по поліпшенню стану житла. Одночасно проводилася цілеспрямована 

профорієнтаційна робота. Після того, як Марія вийшла заміж, продовжували 

здійснювати соціально-психологічну підтримку дівчині, проводилися 

консультативна та психопрофілактична робота по збереженню сім'ї.  

Ефективність роботи патронуючої особи забезпечуються 

дотриманням наступних умов: 

- спільною діяльністю випускника і патронуючої особи, спрямованої на 

поступове підвищення рівня самостійності першого; 

- тривалістю взаємодії; 

- наявністю соціально-педагогічної та соціально-реабілітаційної 

середовища; 

- «визнання центральним процесом адаптації випускника не засвоєння 

ним знань і навичок незалежного життя, а реабілітацію його особистості».  

Наприклад, Олександра 18 років, з числа дітей сиріт і дітей, які 

залишилися без піклування батьків, перебувала під опікою близьких родичів. 

Мета звернення у Центр – небажання проживати в гуртожитку училища, 

постійна реєстрація в іншому місті. За час перебування під патронатом 

фахівців центру була надана допомога у приватизації житла, оформлення та 

відновлення документів, оформленні пенсії. Здійснювалася взаємодія з 

опікунами. На сьогоднішній день дівчина навчається в навчальному закладі. 
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Психолог проводив психокорекційну роботу зі зняття психоемоційної 

напруженості та формування стресостійкості. 

 

ІІІ. Суб'єкти, що забезпечують організацію постінтентаного супроводу. 

Патронатне виховання – влаштування дитини на умовах договору 

між органом опіки, установою і патронатним вихователем. На утримання 

виплачуються грошові кошти, патронатному вихователю – зарплата і 

зараховується трудовий стаж. 

Виділяють групи суб'єктів постінтернатного супроводу дітей-сиріт, 

уточнити правове поле їх діяльності. 

Суб'єктами постинтернатного супроводу дітей-сиріт є: 

- представники державних інститутів (органи виконавчої влади 

суб'єктів України, органи місцевого самовизначення, органи опіки та 

піклування, освітні вальні заклади, а також заклади інших відомств: 

Міністерство охорони здоров’я,  соціального захисту, Міністерства 

внутрішніх справ та ін); 

- інститути життєвлаштування (кровна і заміщаюча сім'ї, а також 

громадяни, що отримали юридичний статус патронатних вихователів); 

- представники громадських інститутів громадянського суспільства 

(громадські об'єднання, підприємства, конфесійні рганізації, комерційні 

структури) (рис. 1). 

Загальної складової діяльності всіх суб'єктів постінтернатного 

супроводу є дотримання законодавства у сфері соціального захисту дітей-

сиріт. Специфіка роботи цих суб'єктів визначається функціями 

перерахованих структур і організацій. 

ІНВАРІАНТНІ ФУНКЦІЇ 

1. Сприяння у вирішенні проблем відносин випускників дитячих будинків 

та шкіл-інтернатів з навколишнім соціальним середовищем. 

Основними функціями суб'єктів постінтернатного супроводу дітей-

сиріт, пов'язаними з вирішенням даної задачі, є: 
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- надання допомоги в адаптації до нових життєвих ситуацій, адекватному 

соціальному виборі позиції в нових, раніше невідомих умовах у вигляді 

спільного з вихованцями аналізу нової ситуації, визначення їх ставлення до 

неї, пошуку способів поведінки; 

- корекція цінностей молодих людей, які суттєво впливають на вчинки та 

поведінку шляхом зміни їх ставлення до навколишнього світу, стереотипних 

для них норм поведінки, підвищення міри відповідальності за свої вчинки; 

- сприяння в подоланні особистісних криз, пов'язаних з неадекватною 

оцінкою ситуацій, що виникають, життєвими подіями і складними 

взаєминами з людьми. 

2. Корекція соціального досвіду через соціальне навчання, спрямована 

на набуття знань про соціальній дійсності, способи вирішення соціальних 

проблем, про еталони взаємодії з людьми:  

- формування у молодих людей базових правових, політичних, 

психологічних та інших знань, необхідних для реалізації себе як члена 

суспільства і громадянина з 

Всі суб'єкти постінтернатного соціально-педагогічного супроводу 

реалізують інваріантні та варіативні функції, що сприяють адекватній 

ресоціалізації молодих людей. 

3. Створення умов для соціального самовизначення (вибору 

випускником інтернатного закладу своєї соціальної ролі і соціальної позиції 

на основі осмислення цілей свого життя) і включення особистості в 

систему соціальних відносин. 

 

ІV. Умови для влаштування на посаду „патронатний вихователь”. 

Вимоги до патронатного вихователя, його обов’язки.  

Постинтернатный вихователь – громадянин, що отримав законне 

право здійснювати постінтернатний супровід випускників дитячих будинків 

та шкіл-інтернатів віком від 18 до 23 років. 
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Постінтернатними вихователями можуть бути: колишні прийомні 

батьки і патронатні вихователі, у чиїх родинах виховувалися випускники; 

родичі; значущі люди з соціально-підтримуючої мережі випускників; фахівці 

і вихователі дитячих будинків та центру супроводу, які добре знають 

випускників і є їх неформальними кураторами; майстри виробничого 

навчання; класясні керівники та інші педагоги початкової та середньої 

професійної освіти, які порівняно недавно познайомилися з випускниками, 

але тісно контактують з ними в процесі навчальної та навчально-професійної 

діяльності. 

Постінтернатними вихователями можуть бути повнолітні особи 

обох статей, за винятком кровних батьків; осіб, визнаних судом 

недієздатними або обмежено дієздатними; осіб, позбавлених по суду 

батьківських прав або обмежених судом в батьківських правах; усунених від 

обов'язків опікуна (піклувальника) за неналежне виконання обов'язків; 

колишніх усиновителів, якщо ухвалу скасовано судом з їхньої вини; 

подружжя, один з яких визнано судом недієздатним або обмежено 

дієздатним; осіб з числа дітей-сиріт, які не мають між собою родинних 

відносин; осіб, які за станом здоров'я не можуть здійснювати обов'язки по 

вихованню дитини. 

Патронатний вихователь, взявши на себе функції соціально-

педагогічного супроводу випускника дитячої установи для дітей-сиріт, 

набуває юридичний статус і йому відповідні права і обов'язки. Так, він 

повинен сумлінно виконувати свої функції по наданню допомоги вихованцю, 

в тому числі у питаннях працевлаштування та професійної адаптації, з 

урахуванням плану супроводу; поважати права вихованця, передбачені 

законодавством України; надавати моральну підтримку і допомогу 

вихованцю в період адаптації до самостійного життя; своєчасно повідомляти 

органи опіки та піклування про виникнення неблагополучних умов в життні 

вихованця; враховувати рекомендації фахівців, що стосуються його 

соціальної і професійної адаптації та реабілітації; підтримувати контакти з 
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родичами вихованця, органами опіки і піклування; дотримуватися 

конфіденційності інформації про вихованця; надавати в органи опіки та 

піклування щорічний звіт. 

Патронатный вихователь може зняти з себе прийняті зобов'язання 

(розірвати договір) у разі хвороби, зміни майнового стану, відсутності 

взаєморозуміння з вихованцем або усвідомлення своєї нездатності 

виконувати в повному обсязі покладені зобов'язання. 

Найбільш сприятливим життєвим влаштування випускника дитячого 

будинку є сімейна форма та інститут патронатного виховання. В даних 

випадках суб'єктами взаємодії стають органи опіки і піклування, сам 

вихованець, заміщуюча сім'я або патронатний вихователь (суб'єктивно-

організаційний та ініціативно-варіативний підходи). 

Представники органів опіки і піклування пропонують кандидатам у 

патронатні вихователі пройти психологічне тестування, результати якого 

підлягають обов’язковому обліку органом опіки та піклування при підготовці 

остаточного висновку. Найчастіше питання про можливості кандидата стати 

патронатним вихователем розглядається на комісії з опіки і піклування, 

засідання і рішення якої в обов'язковому порядку оформляється офіційним 

протоколом. 

На основі протоколу комісії орган опіки та піклування готує висновок 

про можливість (неможливість) кандидата стати патронатним вихователем, 

яке підписується головою. Він надає громадянину, що отримав статус 

патронатного вихователя, інформацію про випускників дитячих установ для 

дітей-сиріт, вихованців, які потребують соціально-педагогічного супроводу, 

видає направлення на відвідування молодої людини за місцем її проживання. 

Так, патронатний вихователь зобов'язаний: 

1) сумлінно виконувати свої обов'язки з надання допомоги вихованцю, 

в тому числі в питаннях працевлаштування і професійної адаптації, з 

урахуванням плану супроводу; 

2) поважати права вихованця, передбачені законодавством; 
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3) надавати моральну підтримку і допомогу вихованцю в період 

адаптації до самостійного життя; 

4) своєчасно сповіщати органи опіки та піклування виникненні 

неблагополучних умов у житті вихованця; 

5) враховувати рекомендації фахівців, що стосуються соціальної та 

професійної адаптації і реабілітації вихованця; 

6) підтримувати контакти з родичами вихованців, органами опіки і 

піклування; 

7) дотримуватися конфіденційності інформації про вихованця; 

8) надавати в органи опіки та піклування щорічний звіт. 

Патронатний вихователь може зняти з себе зобов'язання (розірвати 

договір) у разі хвороби, зміни майнового стану, відсутність взаєморозуміння 

з вихованцем або усвідомлення своєї нездатності виконувати в повному 

обсязі покладені зобов'язання. 

Навчання потенційних батьків і патронатних вихователів повинно 

включати два основних напрямки: юридичний й психолого-педагогічний, 

останній з яких, у свою чергу, містить три компоненти: інформаційно-

освітній, практичний, корекційний. 

Інформаційно-освітній компонент націлений на озброєння заміщає 

батьків мінімумом знань, які стосуються виховного потенціалу сім'ї, 

особливостей  дітей, які виховувалися в несприятливої сімейної обстановці, 

так і в умовах державних виховних установ, а також основами оздоровлення, 

виховання, соціальної реабілітації в умовах замісної сім'ї. 

Практичний компонент у підготовці батьків даної категорії 

реалізується через систему групових занять, які передбачають активну участь 

у рольових іграх, аналізі типових життєвих ситуацій, дискусії і т. д. 

Накопичений на практичних заняттях досвід покликаний сприяти 

формуванню у прийомних батьків впевненості у своїх діях, готовності до 

подолання неминучих труднощів, до співпраці як з фахівцями, так і з іншими 

заміщають батьками. 
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Включення корекційного компонента в навчання заміщуючих батьків 

викликано необхідністю виправлення певних установок кандидата у 

прийомні батьки, які можуть знизити ефективність його діяльності (надмірно 

деталізовані уявлення про дитину; непродуктивний підхід до виховання: 

гіперопіка, диктат тощо). 

Перевагою програми навчання заміщуючих батьків є можливість більш 

чіткої диференціації супроводу прийомних батьків у подальшому на основі 

складання окремих підпрограм, виходячи з підготовленості, досвіду і потреб 

потенційних заміщуючих батьків, так і вже мають досвід виховання 

прийомних  дітей. 

 


