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СЛОВО РЕДАКТОРА

ЗІ СВЯТОМ !..
Летять роки... І в сонці 

в'януть квіти...
Павук мереживо із пахо-  

щів плете.
Жар-птиця в багрянець 

знов одягнула віти...
Казкове листя час по ву-  

лиці мете.

— Іще одна, — хтось 
тихо прошепоче, —

Безсонна осінь праці та 
життя...

Та серце щиро встріти 
знову хоче

Учнівські посмішки, їх очі, їх слова...

І ніжний вітер зацілує руки...
Тендітна ластівка заб'ється у грудях.
Ласкавий вчитель всіх вітати буде...
Він вічно житиме у душах та піснях.

Й шкільне подвір'я, ніби вулик материнства,
Яскраво вбране зустрічає всіх гостей...
Сьогодні ж Свято радості й дитинства,
Бездонних знань відчинених дверей...

І все, як завжди: гімн і першоклашки,
І вкотре в грудях щемить та болить...
Аж раптом очі й білії ромашки -  
Тривожний погляд поруч босоніж стоїть:

— Скажи-но, Вчителю, чом дивишся на мене?
Не сердься, Вчителю, я виправлюсь, повір!
Почуй мене — не полечу без тебе...
І знай — без тебе небо, то не вир!

О, Вчителю, нехай калина в серці квітне,
В душі — веселка барви розлива!
І чисте джерело в думках бринить, привітне,
А в мріях — сонце промені пуска!

Шановний Педагогу! Милі друзі!
Вам від колег Жовтневщини — привіт...
Ви — України гордість, сила й муза...
Нехай ЗВАННЯ ваше осяє цілий світ!

З повагою методист РМК 
з психологічної служби 

відділу освіти, молоді та спорту 
Жовтневої РДА Миколаївської області 

Руслана СІКА ЛЕН КО

ЗМІСТ
НОВИНИ
4  Мистецтво крізь покоління

ОФІЦІЙНО
МОН України

5 Методичні рекомендації щодо 
проведення бесід з учнями 
загальноосвітніх навчальних 
закладів

\

7
/

Ю  Стан та особливості діяльності 
психологічної служби системи 
освіти у  2014—2015 н. р.

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА: ПРАКТИКА
19 Наталія Батюк. Години

спілкування соціального педагога
Заняття з елементами тренінгу

2 9  Ірина Комарова. Професійний 
розвиток соціального педагога

РОБОТА З ДІТЬМ И З ОСОБЛИВИМИ  
ПОТРЕБАМ И
31 Анастасія Пінчук. Школа

виживання для прийомних батьків
Як розповісти про усиновлення? 
Психологічна допомога

3 5  Ірина Рубєжанська. Я серед людей
Програма соціальної інтеграції дітей 
з особливими потребами

4 0  Ірина Перерва. Шукаємо шляхи 
для розвитку дитини
Консультування батьків, які виховують 
дітей з особливими потребами

В ІН ТЕРЕСА Х Д И ТИ Н И
4 4  Віолета Левіна, Богдан Плескач. 

Підтримка в скруті. Надання 
допомоги дітям у складних життєвих 
ситуаціях. Про діяльність Київського 
міського центру дитини

РОБОТА З ПЕДКОЛЕКТИВОМ
4 6  Ольга Турченяк. Психологічний 

клімат створюємо разом. Заняття 
з елементами тренінгу для педагогів

ДЛЯ РОБОТИ З СІМ 'ЄЮ

4 9  Наталія Страдна. Багатодітні
сім'ї. Соціально-педагогічний супровід

П О Д ІЇ
51 Виталий Улыбин, Валентина 

Снигульская. От рождения 
мечты —  к воплощению мечты.
Специальный репортаж с Одесского 
психолого-педагогического фестиваля
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В ІНТЕРЕСАХ ДИТИНИ

ПІДТРИМКА В СКРУТІ
НАДАННЯ Д О П О М О ГИ  Д ІТ Я М  
У СКЛ А Д Н И Х Ж И Т Т Є В И Х  С И Т У А Ц ІЯ Х  
Про діяльність Київського 
міського центру дитини

Віолета ЛЕВІНА, директор Міського центру дитини Служби
у справах дітей КМДА; 

Богдан ПЛЕСКАЧ, науковий співробітник Інституту 
психології імені Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ

Міський центр дитини (МЦД) є структурним підрозділом Служби у справах ді- 
тей КМДА, метою якого є реалізація державної політики у сфері захисту прав 
дитини. Діяльність МЦД спрямована на надання соціально-психологічної допо- 
моги дітям та їхнім сім'ям, а також методичну підтримку фахівців з питань за- 
хисту прав та інтересів дітей.

Українська Держава на сучасному етапі 
переживає суспільну кризу (економічну, куль- 
турну, соціальну). Підтвердженням цього є 
невтішні факти (вказані статистичні дані за 2010 
рік):

• приблизно половина населення України 
з а  своїм економічним станом оцінили себе як«бідні»;• існує дефіцит робочих місць;• за рівнем невдоволення (рівнем свого жит- тя, станом економіки, роботою демократії в державі) українці на першому місці серед усіх країн Європи;• суспільство знаходиться в стані ано- мії, про що свідчить значна чисельність ув'язнених, наркозалежних та само- губств.

Суспільна криза негативно відобража- 
ється на становищі українських родин. Це 
проявляється у значній кількості розлу- 
чень; сімей, які живуть за межею бідності; 
родин, які опинилися у складних життєвих 
ситуаціях; дітей-сиріт; дітей, які не отри- 
мують повноцінного батьківського піклу-вання.Основна мета роботи Міського центру дити- ни полягає у захисті прав дітей, які зафіксовані в Конвенції ООН про права дитини. Їх основний зміст можна сформулювати так:• незважаючи на складні соціальні умови в нашій країні дитина має невід'ємне право на життя та на такий його рівень, який необхід- ний для її повноцінного фізичного, розумово- го, духовного, морального та соціального роз- витку;• батьки відповідають за забезпечення (в межах своїх можливостей) умов життя, які необхідні для розвитку дитини;• дитина має право бути захищеною від усіх форм насильства (фізичного, економічно- го, психологічного), образи, зловживання, від- сутності піклування, недбалого чи брутального поводження, експлуатації, сексуальних зловжи- вань;• якщо дитина не отримує у своїй біо- логічній чи прийомній сім'ї достатнього пі-

ТРИВОЖНИЙ ФАКТ

За найновішими даними, в Україні що- 
року приблизно 8 тис. дітей залишаються 
без батьківського піклування.
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клування, зазнає жорстокого поводження, 
експлуатації чи яких-небудь протизаконних 
дій -  державні органи можуть відокремити 
дитину від родини. Разом з цим, держава буде 
вживати всіх необхідних заходів для психоло- 
гічного відновлення та соціальної інтеграції 
дитини, яка зазнала нехтування, жорстокості, 
принижуючих гідність нелюдських поводжень 
тощо;

• якщо дитина розлучена з біологічними 
батьками чи одним із них (у разі розлучення 
батьків), то вона має право знати інформацію 
про батьків, підтримувати відносини та контак- 
ти з ними, якщо це не суперечить та не зашко- 
дить інтересам дитини.

Діючи згідно з Конвенцією ООН про права ди- 
тини та Національної стратегії профілактики 
соціального сирітства на період до 2020 року — 
Міський центр дитини:

• бере участь у визначенні потреб дитини, 
яка потрапила у складні життєві обставини: 
батьки не виконують своїх обов'язків, не ство- 
рюють необхідних умов для життя, здоров'я 
та повноцінного розвитку дитини, здійсню- 
вали щодо неї фізичне, економічне або пси- 
хологічне насильство чи інші порушення ї ї  
прав;

• бере участь у розробці індивідуальної про- 
грами допомоги дитині;

• надає рекомендації щодо подальшого 
переведення дитини з центрів реабілітації 
в її родину (після проходження батьками реабі- 
літації) або влаштування дитини в одну із форм 
сімейного виховання;

• здійснює підготовку осіб, які бажають 
всиновити дитину, та бере активну участь 
у розвитку інших форм сімейного виховання 
(опіка, дитячий будинок сімейного типу, патро- 
нат тощо). Береучасть у  взаємовиборі, підтримці, 
супроводі родини після влаштування дитини 
в сім'ю;

• МЦД надає послуги посередника у 
розв'язанні конфліктів та суперечок між батька- 
ми, особливо в ситуації розлучення (визначення 
місця проживання дитини);

------------------В ІНТЕРЕСАХ Д И Т И Н И

• МЦД вивчає потреби фахівців район- 
них служб у справах дітей, центрів соціаль- 
них служб для дітей, сім’ї  та молоді, центрів 
реабілітації та дитячих будинків; розроб- 
ляє та проводить для спеціалістів тренін- 
ги, семінари, надає консультаційну допо- 
могу.

Міський центр дитини запрошує до спів- 
праці:

• психологів системи освіти у випадках 
порушення прав дітей (жорстокого пово- 
дження з дитиною, батьківської недбалості 
тощо);

• психологів служб у справах дітей, Цен- 
трів соціальних служб для дітей, сім'ї та 
молоді, центрів реабілітації та дитячих бу- 
динків за методичною та інтервізійною (гру- 
па обговорення складних випадків) допо- 
могою;

• сім'ї з дітьми з метою вирішення конфліктів.
Адреса центру: м. Київ, вул. Дегтярівська з-а.

Тел.: 482-23-13; (063) 188-63-46.
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Виберіть видання

X  Директор шкспи 

X Завуч

Класний керівник, виховна робота 

Українська мова, література 

Світова література 

X Імоіемиї мови 

істерія України 

Матвматика
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