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РЕФЕРАТ 

 

Смыковский Варлаам Георгиевич 

 

«Использование проектного подхода в социальной реабилитации детей- 

сирот» 

 

Дипломная работа: 54 страницы, 60 источников. 

 

Ключевые слова: ДЕТИ-СИРОТЫ, ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПОСТИНТЕРНАТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ, 

СОЦИАЛЬНАЯ      АДАПТАЦИЯ,      СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ, 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР. 

 

Объект исследования – дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей в постинтернатный период. 

Предмет исследования – методическая работа и  практическая 

помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в 

постинтернатный период. 

Цель проекта: определить теоретические основания и обосновать 

реализацию проекта Волонтерского центра постинтернатного сопровождения 

детей-сирот «МЫ ВМЕСТЕ» 

Методы проекта: метод анализа и синтеза философской, 

психологической, социологической, педагогической, учебно-методической 

литературы; метод обобщения; метод сравнения; диалектико-логический 

метод. 

Полученные результаты и их новизна: выявлена и уточнена сущность 

понятия «постинтернатное сопровождение» как научная категория и 

социальная проблема; проанализировано современное состояние проблемы 

постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей за рубежом и в Республике Беларусь; определены 

основные формы постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; охарактеризован проект организации 

Волонтерского центра постинтернатного сопровождения детей-сирот «МЫ 

ВМЕСТЕ» и обозначены сроки его реализации, риски, участники и бюджет 

проекта и спрогнозированы результаты его деятельности. 

Область возможного практического применения: организации, 

занимающиеся постинтернатным сопровождением. 

 

Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал 

правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 

заимствованные из литературных и других источников теоретические, 

методологические и методические положения и концепции сопровождаются 

ссылками на их авторов. 



РЭФЕРАТ 

 
Смыкоўскі Варлаам Георгіевіч 

 

«Выкарыстанне праектнага падыходу ў сацыяльнай рэабілітацыі 

дзяцей-сірот» 

 

Дыпломны праект: 54 старонкі, 60 крыніц. 

 

Ключавыя словы: ДЗЕЦІ-СІРОТЫ, ДЗЕЦІ, ЯКІЯ ЗАСТАЛІСЯ БЕЗ 

АПЕКІ БАЦЬКОЎ, ПОСТІНТЭРНАТНОЕ СУПРАВАДЖЭННЕ, 

САЦЫЯЛЬНАЯ АДАПТАЦЫЯ, САЦЫЯЛЬНАЯ ІНТЭГРАЦЫЯ, 

САЦЫЯЛІЗАЦЫЯ, ВАЛАНЦЁРСКІ ЦЭНТР. 

Аб'ект даследавання – дзеці-сіроты і дзеці, якія засталіся без апекі 

бацькоў у постинтэрнатны перыяд. 

Прадмет даследавання – метадычная работа і практычная дапамога 

дзецям-сіротам і дзецям, якія засталіся без апекі бацькоў у постинтернатный 

перыяд. 

Мэта праекта: вызначыць тэарэтычныя палажэнні і абгрунтаваць 

рэалізацыю праекта Валанцѐрскага цэнтра постінтэрнатнага суправаджэння 

дзяцей-сірот "МЫ РАЗАМ" 

Метады праекта: метад аналізу і сінтэзу філасофскай, псіхалагічнай, 

сацыялагічнай, педагагічнай, вучэбна-метадычнай літаратуры; метад 

абагульнення; метад параўнання; дыялектыка-лагічны метад. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: выяўлена і ўдакладнена сутнасць 

паняцця "постінтэрнатнае суправаджэнне" як навуковая катэгорыя і 

сацыяльная праблема; прааналізаваны сучасны стан праблемы 

постінтэрнатнага суправаджэння дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без 

апекі бацькоў за мяжой і ў Рэспубліцы Беларусь; вызначаны асноўныя формы 

постінтэрнатнага суправаджэння дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без 

апекі бацькоў; ахарактарызаваны праект арганізацыі Валанцѐрскага цэнтра 

постінтэрнатнага суправаджэння дзяцей-сірот "МЫ РАЗАМ" і пазначаны 

тэрміны яго рэалізацыі, рызыкі, удзельнікі і бюджэт праекта і спрагназаваны 

вынікі яго дзейнасці. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: арганізацыі, якія 

займаюцца постінтэрнатным суправаджэннем. 

 

Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў працы матэрыял 

правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 

метадычныя становішчы і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 

аўтараў. 



ANNOTATION 

 

Varlaam Smykouski 

 

Using the project approach in the social rehabilitation of orphans 

 

Diploma project: 54 pages, 60 sources. 

 

Key words: CHILDREN-ORPHANS, CHILDREN LEFT WITHOUT 

PARENTAL CARE, POST-BOARDING SUPPORT, SOCIAL ADAPTATION, 

SOCIAL INTEGRATION, SOCIALIZATION, VOLUNTEER CENTER 

 

Object of the study - orphans and children left without parental care in the 

post-boarding period. 

The subject of the study - methodical work and practical assistance to 

orphans and children left without parental care in the post-boarding period. 

The purpose of the work: to determine the theoretical basis and to justify 

the implementation of the project of the Volunteer center for post-boarding support 

of orphans "WE are TOGETHER» 

Project methods: method of analysis and synthesis of philosophical, 

psychological, sociological, pedagogical, educational-methodical literature; 

method of generalization; method of comparison; dialectical-logical method. 

The received results and their novelty: the essence of the concept of "post- 

boarding support" as a scientific category and a social problem is revealed and 

clarified; the current state of the problem of post-boarding support for orphans and 

children left without parental care abroad and in the Republic of Belarus is 

analyzed; the basic forms of post-boarding support for orphans and children left 

without parental care are determined; the project of the organization of the 

Volunteer center of post-boarding support of orphans "WE are TOGETHER" is 

characterized and the terms of its implementation, risks, participants and the 

budget of the project are designated and the results of its activity are predicted. 

Area of possible practical application: organizations working in post- 

boarding support. 

 

The author of the work confirms that material presented in it correctly and 

objectively reproduces the picture of investigated process, and all the theoretical, 

methodological and methodical positions and concepts borrowed from literary and 

other sources are given references to their authors. 


