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1. Опис навчальноi дисциплiни

НайменуваннrI показникiв
Характеристика дисциплiни за

формами навчання
денна заочна

Вид дисциплiни обов'язкова
Мова викладання, навчання та оцiнювання украiЪська
Загальний обсяг кредитiв / годин зl90
Курс 1

Семестр 2
Кiлъкiсть змiстових модулiв з розподiлом: -J
Обсяг кредитiв a

J

Обсяг годин, в тому числi: 90
1ýлиторнi 42
Модульний контроль 6
Семестровий контроль 15,

Самостiйна робота 27
Форма семестрового контролю залiк

2. Мета та завдання навчальноi дисциплiни
Метою викJIадання навча.пьноi дисцr,шrпiни <<Спецiапiзованi слrужби та

недержавниЙ сектор у соцiаlrьнiЙ сферЬ е: сприяння орiентуванню в системi
СОцiатlьних сrryжб, ознаЙомлення з особливостями та принципами органiзацii
соцiагlьноi роботи в загалънlо< i спецiалiзованш< с.ггужбас.
Завдання:

- проаналiзувати змiст та форми роботи соцiалъного педагога в
спецiалiзованих слrужбж та недержавному ceKTopi у соцiагrьнiй сферi;

- вивчити нормативно-правове забезпечення соцiально-педагогiчноТ
дiялъностi в спецiапiзованих слryжбах та недержавному ceKTopi у
соцiапьнiй сферi;

- узагапьнитинапрямкисоцiшrьно-педагогiчноТдiяльностiсоцiапьного
педагога в спецiалiзованих с.гryжба< та недержавному ceKTopi у соцiальнiй
сферi;

- ознайомити з посадовими обов'язка.Irdи соцiального педагога в
спецiалiзованих службшс та недержавному ceKTopi у соцiа.пьнiй сферi;

- розглянути плаIц/вання та документування як функцiю соцiа.гlъно-
педагогiчного управлiння ;

- ознайомитизособливостямироботисоцiалъногопедагогазрiзними
цiльовими групаJчIи в спецiапiзованих сlryжба>с та недержавному ceKTopi у
соцiальнiй сферi;

- опаЕувати знання щодо видiв i ролi неурядових органiзацiй в УкраiЪi;



- Проан€Lлiзуватиособливостiфункцiонуваннянеурядовихорганiзацiй,якi
Забезпечуютъ права дiтей, молодi та сiмей з дiтьми в УкраiЪi на рiзних
рiвнях;

- виробити у студентiв умiння наJIагоджувати взаемодiю з неурядовими
органiзацiями задля з€ш}чення Тх до соцiально-педагогiчноi дiяльностi;- ВиВЧиТи, проаналiзувати Й узагальнити досвiд дiяльностi неурядових
органiзацiй Украiни та за кордоном;

- набути початкових BMiHb органiзацii соцiально-педагогiчноi дiялъностi в
неурядових органiзацiях;

3. Результати навчання за дцсциплiною
Результати навчання, що передбачають засвоення загапьних, професiйних та

спецiальних компетентностеЙ студентiв представлено в таблицi нижче:

код компетентностi Програмнi результати
навчання

ок16
зкб Здатнiсть до генерацii нових iдей,

творчого пiдходу до
вирiшення професiйних завдань.

Фк5 Здатнiсть знати та оперувати
основними нормативно-
правовими доч/пdентами з
соцiалъно-правового забезпечення
населення.

Фкб Здатнiстъ до критичного
оцiнювання соцiальних наслiдкiв
полiтики у сферi прав людини,
соцiальноi iнклюзii та сталого

розвитку суспiльства.

прн 1 Знання теоретичних основ
соцiальноi роботи, соцiапьноi
полiтики, системи соцiа.гrьного
захисту населенЕя,
соцiального
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пiдгrриемництва та iнших
мехаrriзмiв вирiшення
соцiагrьних
проблем.

прн 14 Здатнiсть до iнiцiювання та
просування соцiальних змiн,
спрямованих на покращення
соцiального добробуту.

4. Струкryра навчально[ дисциплiни
тематичний план для денноi форми навчання

Назва змiстових модулiв, тем
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Змiстовний модуль 1.

Органiзацiя надання соцiальних послуг у рiзних сферах суспiльного життя
Соцiальна полiтика, засоби ii
реалiзацii в спецiалiзованих
державних та недержавних
службах.

J 2 1

CylacHi моделi надання
соцiапьнlпс послуг JIюдям
похипого BiKy, iнвапiдам та
людям з психiчними вадами

5 2 2 1

Нормативно-правове
забезпечення соцiальноi

з 2 1
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полiтики в УкраiЪi .

Органiзацiя соцiа-пьноi роботи з
бездомними

J 2 1

Роль громадських органiзацiй в
системi соцiальноТ роботи

aJ 2 1

.Щiяльнiсть не)рядових
органiзацiй за кордоном

5 4 1

Система соцiа-пьного захисту
людини у KoHTeKcTi дiяльностi
спецiалiзованих слryжб та
недержавних органiзацiй.

aJ 2 1

Разом 25 1

0
4 4 7

Модульний контроль 2
Змiстовний модуль 2.

соцiапьнi сlryжби для ciM'i, дiтей та молодi - полiфункцiональний суб'ект
соцiапьноТ роботи в УкраiЪi

Мережа спецiалiзованих
державних та недержавних
сrryжб соцiального
сектору. Iнтегрованi соцiальнi
служби.

4 2 2

,Щiяльнiсть неурядових
органiзацiй в YKpaTHi щодо
забезпеченЕя прав дiтей
(всеукраiнський piBeHb)

J 2 1

ОрганiзаIдiйнi моделi
профiлактики соцiагrьного
сирiтства.

5 2 2 1

Органiзацiя соцiальноi роботи з

дiтьми та молоддю, якi
перебувають у складЕих
життевих обставинах

4 2 2

Традицiйнi та iнновацiйнi форми

влаштування дiтей в YKpaiHi

4 2 2

Органiзацiя профiлактичноi
роботи в молодiжному
середовищi.

4 2 2

Разом 24 6 4 4 10
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Модулъний контроль 2
Змiстовний модуль 3.

Органiзацiйно-правовi передумови дiяльностi об'еднань громадян
Нормативний базис

функцiонування неурядових
органiзацiй в УкраiЪi

4 2 2

Благодiйнi органiзацii в системi
соцiальноi роботи.

4 2 2

Громадськi об'еднання жiнок.
,Щитячi громадськi органiзацii.

4 2 2

OcHoBHi соцiалънi проблеми
молодi та ролъ |ромадських
органiзацiй у ik вирiшеннi.

4 2 2

Неурядовi органiзацii як
суб'екти соцiально-педагогiчноi
роботи з дiтьми та молоддю на
мiсцевому piBHi

4 2 2

Разом 20 6 2 2 10
Модульний контроль 2
Семестровий контроль 15

Усього 90 2

2

1

0
1

0
27

5. Програма навчальноi дисциплiни
Змiстовпй модуль 1

,rОреанiзацiя наdання соцiалльнuх поg.Jtz у рiзнttх сферах qлспiльноао ,rсuлtltпя"

Лекцiя 1. Соцiальна полiтика, засоби iT реалiзацii в спецiалiзованих
державних та недержавIlпх службах (2 год.).
Об'ект, предмет, методи i завдання соцiа.пьноi полiтики. ,Щержава та ii роль в реапiзацii
соцiапьноi полiтики. Соцiальна полiтика i соцiапьна справедливiсть. Соцiапьне
партнерство,його роль у вирiшеннi соцiальних проблем.

OcHoBHi поняmmя meJ}ra: соцiальна полimu,ка, соцiаltьна справеdлuвiсmь,
концепцit соцiапьноt справеdлuвосmi, соцiальне парmнерсmво, соцiальна dопомоеа.

Лiтераryра:
Основна 2r3

,Щодаткова 6
Семiпар 1. Сучаснi моделi надання соцiальних послуг людям похилого вiцУ,

iнвалiдам та людям з психiчними вадами (2 год.)
Лiтераryра:
Основна 1r4

Додаткова 4r5



Лекцiя 2. Нормативно-правове забезпечення соцiальноi полiтпки в
YKpa[Hi (2 год.)

Соцiапьнi нормативи як вiдправна точка соцiагlьноi полiтики. ,,Щержавнi
соцiагlьнi стандарти- основа нормативно-правового забезпечення соцiаlrьноi
полiтики. Базовий державний мiнiмальний соцiальний стандарт Принципи, цiлi й
завдання соцiапьноТ стандартизацiI. Система державних соцiапьншr стшrдартiв i
нормативiв в YKparHi. OcHoBHi та додатковi види державних соцiальншс гарантiй.
Правове i нормативно-методичне забезпечення соцiа.гlьноi полiтики. MiHicTepcTBo
соцiапьноТ полiтики як суб'ект реапiзацii соцiагlьно, полiтrчrrш( завдань щраiни.

OcHoBHi поняmmя mемu: соцiальнi нормаmuвu, dерuсавнuй соцiалtьнuй
сmанdарm, соцiальнi zаранmii.

Лiтераryра:
Основна Lr4

.Щодаткова 2r3

CeMiHap 2. Органiзацiя соцiальноi роботи з бездомними YKpaihi 12 гол.)
Лiтераryра:
Осповпа 2r4r5

.Щодаткова 5

Лекцiя 3. Роль громадських органiзацiй в системi соцiальпоi роботи (2 год.)
Понятгя про обОеднання громадян, цромадську органiзацiю, полiтичну партiю.

Класифiкыдiя громsдських органiзаrдiй. ocHoBHi напряrли дiяльностi. Форми
полiтичноi та соцiапьноi самодiяльностi.

OcHoBHi поняmmя meJJau: об'еdнання zромаdян, mреmiй секmор, zpoMadcbKa
орzанiзацiя.

Лiтераryра:
Основна 3о 5

,Щодаткова 4

Праrстичне заняття 1 Щiяльнiсть неурядовпх органiзацiй за кордоном (4 год.)
Лiтература:
Основна to2o5

,Щодаткова 4r5

Лекцiя 4. Система соцiального захисту людини у коштекстi дiяльностi
спецiалiзованпх с.гryжб

CyTHicTb категорiй-соцiшlьний заrист, соцiагrьне забезпечення. Принципи побУдОвИ

системи соцiалъною захисту в умовах соцiально opieHToBaHoi ринковоi еконОМiКИ.

Соцiальний зосист як система. Прiоритетнi напрямки розвитку соцiального зa>ШСТУ В

YKpaiHi.



OcHoBHi поняmпlя mема: соцiалtьнuй заэсuсm, соцiалtьне забезпечення, акmuвнi i
пасuвнi з asco du заб езпечення, с оцiальна d опомоzа, соцiаttьна пidmрuлtка.

Лiтераryра:
Основна 3r5

.Щодаткова 5

Модульний контроль (2 год.)

ЗМIСТОВИЙ МОДУJЬ 2

,rСоцiа.лльнi сtlуuсба dля ciM'i, dimей mа молоdi - полiфункцiоналльнuй qtб'еlоп
софаlльноi робоmu в YlqlaiHP'

Лекцiя 5. Мережа спецiалiзованих дер2I€вних та недержавних слулсб
соцiального сектору. Iнтегрованi соцiальнi службп. (2 год.)

CyTHicTb соцiального обслгуговування i соцiапьнi сrryжби. Мережа органiзацiй,
причетних до розв'язанIuI соцiальнlос проблем в Ущраiнi. Соцiагrьнi с.lryжби на мiсцях.
Щентри соцiа.тrьних сlryжб для ciM'i, дiтей та молодi як суб'екти ре€rпiзацii соцiапьноТ
полiтики. CyTHicTb понять <<iнтеrрыIiя>, <iнтегрованi соцiа.гlьнi с.гrужби>. Мета,
завдання та цринципи дiяльностi соцiапьних сrryжб. Отримувачi посlryг, якi надають
iнтегрованi соцiапьнi слryжби. Особливостi дiяльностi спецiалiзованих соцiатrьних
сlryжб та механiзми забезпечення ефективностi роботи iнтегрованих соцiальних
спужб.

OcHoBHi поняmпlя mемu: соцiальне обслуzовуваltllя, соцiалtьна слуэrcба,
спецiалliзованi соцiальнi слуэюбu, *tiэtснароdнi орzанiзацil, зсрсlльноdерuсавнi
орzанЬацii, реziональнi орzанiзацii, iнmеzрацiя, iHmeepoBaHi соцiаttьнi слуlсбu,
парmнерсmво,слуэюба пidmрuлlкu ciM'i, слуuсба ранньоzо вmручання, слуuсба
супро во dу с iмейнtм форм вlмо ванttя, слуэюба р еiнmеzрацit.

Лiтература:
Основна 3r5

,Щодаткова 4

Практичне заняття 2. .Щiяльнiсть неурядових оргашiзацiй в YKpaIHi щодо
забезпечення прав дiтей (всеукраiнськшй piBeHb) (2 год.)

Лiтература:
Основна lr4r5
,Щодаткова 5

Лекцiя б. Органiзацiйпi моделi профiлаltтики соцiального сирiтства.
(2 год.)

Органiзацiя соцiальноi пiдтримки сiмей, якi опинилися у скJIадних життеВИХ

обставина< та потребують сторонньоТ допомоги. Завдання, ocHoBHi наПРЯМИ.

Взаемодiя суб'ектiв соцiапьноi роботи з сiм'ями, якi опинипися у скJIадних ЖиттеВИХ

обставина<.
9



Органiзацiйнi гlринципи роботи спецiалiзованоi слryжби соцiальноТ пiдтримки сiмей.
Функцii спецiапiзованоi служби соцiальноi пiдтримки сiмей. Робота iз сiм'ями.
Методи роботи ССПС. Досвiд роботи спецiалiзованIiD( ооцiа.гlьних слryжб.
ПРИйОмнi ciM'i, дитячi будинки сiмейного тиtry, як €л"льтернативнi форми влаштування
дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклувшrня. Здiйснення соцiа.гrьного
супроводу дитячих будинкiв сiмейного типу та прийомнlD( сiмей.
Вiтчизняний i зЕжордонний досвiд органiзацii соцiальноi роботи з жiнкаrrли.. Заклади
соцiагlьного сцряNIуванЕя з пiдтримки жiнок, якi перебувшоть у скJIаднIш життевих
обставинас. Мета, завдання, функцii дiяльностi центру MaTepi та дитини. Поrrяття про
центри соцiально-псlD(ологiчноi допомоги. Категорii населення, яким можуть
надаватися TepMiHoBi соцiальнi послгуги, тимчасовиЙ притулок, харчрання. OcHoBHi
напрямки роботи кризових центрiв. Види соцiшlьних посJryг. Мета та ocHoBHi
завдання кризових центрiв.

OcHoBHi поняmmп mемu: dimu-сuроmu, сuрimсrпво, соцiапьне сuрimсmво,
с оцiальна полimuка, моdелi профiлакmuкu, прumулок, соцiалtьна пidmрuмка.

Лiтераryра:
Основна 3r 41 5

,.Щодаткова 4, 5

CeMiHap 3. Органiзацiйнi моде.lli профiлакгики раннього соцiального
спрiтства (2 год.)
Лiтераryра:

Основна 2r5

.Щодаткова 2r3

Лекцiя 7. Оргаlliзацiя соцiальпо[ роботп з дiтьми та молоддю, якi
перебувають у скпадних я(иттевих обставпнах 12 гол.)

Поняття про дiтей, якi потребують соцiа.пьного зa>(исту, i про дiтей, якi
перебувшоть у ск.lIадних життевих обставинас.

Зага.гrъна харчжтеристика соцiаrrьнrоr стryжб, дiяльнiсть яких спрямована на
соцiалъну адаптацiю дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiкгryвання.

Реабiлiтшriя дiтей та молодi з функцiона.rrьними обмеженЕями в дiяльностi
закладiв соцiатlьного спрямування. Сучаснi аспекти соцiапьноi роботи iз дiтьми та
молоддю з функцiон€л"JIъними обмеженнями. ОрганiзаIдiйнi принципи роботи центрiв
соцiально-психологiчноi реабiлiтацii дiтей та молодi з функцiонаJIьними
обмеженнями. Завдання, функцiТ служб, дiяльнiсть яких спрямована на соцiатrьнУ

реабiлiтацiю дiтей та молодi з особливими потребаrrли. Нормативно-правове

реryлювання дiяльностi спецiалiзованих закilадiв соцiального сцряtvIУв€lння,

спрямованlD( на роботу з дiтьми та молоддо з функцiонапьними обмеЖеНняМИ.

Досвiд роботи спецiалiзованоi сrryжби <Центр соцiа.гlьно-психологiчноi реабiлiтацii
дiтей та молодi з функцiоншlьними обмеженнями).

.Щосвiд роботи спецiапiзованих служб.
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OcHoBHi поняmftш meJ}Ja: соцiалlьнuй захlлсm, склаdнi ilсummевi обсmавuнu,
аdапmацiя, соцiальнuЙ q)рmоuсumок,соцiалtьна реабiлimацiя, соцtаttьна dопомоzа,
соцiаtlьнi послуzu.

Лiтература:
Основпа 3r4

Щодаткова 5

CeMiHap 4. Традицiйнi та iнновацiйнi форми влашryваЕня дiтей в УкраiЪi (2
год.)

Лiтераryра:
Основна 11 3

.Щодаткова 5

Лекцiя 8. Органiзацiйнi засадш профiлактичноi роботи в молодiжному
середовпщi. (2 год.)

Сучаснi аспекти соцiальноi роботи зi сryдентською молоддо. Студентська
соцiальна сrryжба як форма роботи зi сryдентською молоддо. Особливостi розвитку
волонтерського руху в YKpaihi. Характеристика спецiагriзованого форrчrування
<IIIкола волонтерiв>. СтвореЕIIя, органiзацiя дiялъностi мережi спецiаlriзованих
сrrужб у KoHTeKcTi зниження ризику негативних явищ у молодiжному середовищi.
OcHoBHi завдання та нацрямки роботи. Ропь iнформшдifulо-ресурсних центрiв у
проведеннi роботи з профiлактики тютюнопалriння, наркотизацii', запобiгання
розповсюдженню ВIЛ-СНIД 

"а 
хвороб, що передаються статевим IIIJIя(oM у

навчапьно-виховних закJIадаr. Завдаrrня, ocHoBHi напрялли роботи спецiалiзованого
формування <Мобiлъний консультацiйний пункт соцiапьноi роботи у сiльськiй та
гiрськiй мiсцевостЬ>. ,Щосвiд роботи мережi спецiа.гliзованих слryжб з ocBiTHbo-
профiлактичноi роботи.

OcHoBHi поняmmя mемu: волонmерсmво, профiлакmuка, соцiалtьнuй cytpoBid,

ресоцiалiзацiя.
Лiтераryра:
Основпа 2r5

,Щодаткова 3'4

Модульний контроль (2 год.)

ЗМIСТОВИЙ МОДУЛЬ 3

,, Ор z ан iз а цi йн о - пр а в о в i п ер е dyM о в u d iялл ь н о сmi о б' ed н а н ь zp ом а dя н "
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CeMiHaP 5 НормативниЙ базис функцiонування Ееурядових органiзацiй в
YKpaihi (2 год.)

Лiтераryра:
Основна 4о5

.Щодаткова 4

Лекцiя 9. Благодiйнi органiзацii в системi соцiальноi роботп. (2 год.)

поняття про благодiйництво та благодiйнi органiзаlдii. Законодавство гIро
благодiйнi органiзаIдii. ПорядоК cTBopeHHrI та особливостi чпенства. Благодiйнi
органiзацii в Украihi: мета, завдання та ocHoBHi напрямки дiяльностi. Матерiагlьно-
фiнансове забезпечення дiяльностi благодiйних органiзацiй. b".r.ru
фапдрайзинговоi дiялъностi в системi соцiа.tlьноi роботи. Спонсори та меценати.
ВзаемовiдносинИ благодiйншХ органiзацiй та держави. Контроль за дiяльнiстю
благодiйноi органiзацiТ. Органiзаlдiйно-правовi форми благодiйних оргаrriзацiй.
Благодiйна прогРама. OcHoBHi напрями та форми здiйснення благодiйноiJ допомоtи
суб'ектам благодiйництва.

OcHoBHi поняmmп mепrа: блаzоdiйна орzанiзацiя, спонсор, furеценаm, блаеоdiйна
проZрама.

Лiтература:
Основна 1r3

.Щодаткова 2r3

Лекцiя 10. Громадськi об'еднання жiнок. .Щитячi громадськi органiзацii. (2
год.)

Соцiагlъно-економiчнi передумови виникнення об'еднанъ жiнок. Проблеми
Материнства та дитинства. Законодавче реryJIювання становища жiнок в YKpaiHi.
Мета та завдання дiягlьностi обОсднаrrь жiнок. Соцiапьний зшсист iHTepeciB xiнoK.
ВсеукраiЪськi та мiсцевi об'еднання жiнок. Спiлка жiнок УщраiЪи.

OcHoBHi проблеми виховання на cylacнoмy етапi розвитку украiЪською
суспiльства та ролъ громадських органiзацiй у ix вирiшеннi. Поняття про дитячi
громадськi органiзацii. Особливостi членства в дитяlIих цромадських органiзацiях.
Форми державноi пiдтримки. Скаугинг як виховна система. Виховна метода Пласry.
,Щiяльнiсть Спiлки пiонерських оргшiзацiй Украiни. Мета, завдання та ocHoBHi
напрямки дiяльностi всеукраiЪських дитячих органiзацiй. Роль громадських
формувань у органiзацii дозвiлля дiтей та молодi

OcHoBHi поняmmя mема: epoMadcbKe об'€dнання, dumяче zромаdське об'еdнання,
сmаmуm, фонd, zpoMadcbKe формуванttя, Пласm, Скауmu.

Лiтераryра:
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Основна lr2r5
Щодаткова 4r5

ЛекцiЯ 11. OcHoBHi соцiальнi проблемп молодi та роль громадських
органiзацiй у ik вирiшеннi. 12 гол.) l

МолодЬ яК особлива соцiальНо-демографiчна група. OcHoBHi соцiально-
економiчнi проблеми молодi на с)цасному етапi розвитку суспiлъства. Поняття про
молодiжнi громадськi органiзацii та ix роль у реатriзацii молодiжноТ полiтики. Форми
державноi пiдтримки молоДiжних |ромадських органiзацiй. Механiзми розв'язанIUI
соцiальНих проблем У дiяльностi молодiжних органiзацiй. Молодiжнi громадськi
органiзаЦii соцiагlЬногО спрямування. Молодiжний рух як форма з€rлуt{еЕня молодi до
полiтичноi дiяльностi. Тенденцii розвитку громадсъких об'еднЕIнь молодi полiтичного
спрямування. Значення молодiжних органiзацiй для вдоскон€шення полiтичноi
системи нашоi держави. Мiсце соцiальних програм у реалiзацii молодiжноi полiтики.
нацiональнi програми стосовно дiтей, молодi, жiнок та сiмей. Порядок проведення
КОНКУРСУ проектiв про|рам, розроблених |ромадськими органiзацiями, стосовно
ДiТей, МОЛОДi, жiнок та ciM'T. Вимоги до проектiв програм, що подаютъся
ГРОМаДСЬКИМи органiзацiями. Конкурсна документацiя. Роль громадських формувань
У органiзацii дозвiлля дiтеЙ та молодi. Роль спортивних федерацiй у розвитку
ОСОбИСтОСтi та спорту в УкраiЪi. Мета, завдання та ocHoBHi напрямки дiяльностi
СПорТиВних федерацiЙ. Роль громадських органiзацiй у формуваннi здорового
способу життя населення.

OcHoBHi поняmmя mемu: соцiалtьна zрупсl, dемоzрафiчна ерупсt, молоdь,
лtолоdiuсна орzанiзацiя, соцiаlльна проzрама, нацiональна про2рсlма.

Лiтераryра:
Основна 2r3

,Щодаткова 4r5

Практичне заняття 3. Неурядовi органiзацii як суб'екти соцiальпо-
педагогiчноi роботи з дiтьми та молоддю на мiсцевому piBHi (4 год.)

Лiтераryра:
Основна 1r5

.Щодаткова 2r3

Модульнпй контроль (2 год.)
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6. Контроль навчальних досягнень

б.1. Система оцiнювання навчальних досягнен ь

Вид дiяльностi студента

Макси
маJIьна
к-сть
ба.тlЬ

за
одиншI

ю

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 2

Ki^тьKic

ть
одини

IF

макси
мапьн

а
кiлькiс

ть
ба-тriз

Ki.TbKic
ть

одини
IE

максима
льна

кiлькiст
ь балiв

кiлькiс
ть

одини
ць

макси
маJIьна
кiлькiс

ть
балЬ

Вiдвiдування лекцiй 1 5 5 J a
J J J

Вiдвiдування семiнарських
занять

1 2 2 2 2 1 1

Вiдвiдування практичних
занять

1 2 2 2 2 1 1

Робота на ceмiнapcbкoмy
занятгi

10 2 20 2 20 1 l0

Робота на практичному
заняттi

10 2 20 2 20 l 10

Лабораторна робота (в тому
числi допуск, виконання,
захист)

10

Виконання завдань для
самостiйноi роботи

5 4 20 4 20 4 20

Виконання модулъноi
роботи

25 1 25 1 25 1 25

Разом 18 94 16 92 I2 70

максимальна kiлbkicTb баrriв: 256

Розрахунок коефiцiента:

256:ý, бапiв.

256l|00:2,56
Сryдент набрав Х балiв; Розрахунок: Х х

б.2. Завдання для самостiйноi роботи та критерii'ii оцiнювання.
Змiстовий модуль I

<Органiзацiя наданЕя соцi€Lльних послуг у рiзних сферах суспiльного жиТТя>)

1. СкластИ словниК основниХ TepMiHiB: соцiалъниЙ захист, соцiальне

забезпеченнrI, соцiалъна допомог1 соцi€tльна пiдтримка, соцiЕшьIIа служба,

спецiалiЗована соцiальна службq соцiалъНi службИ дJIя молодi, соцiальнi
11ослуги, скJIаднi життевi обставини. ,Що кожного TepMiHy пiдiбрати 2,з

визначення. З поданих визначень видiлити одне, яке на вашу думку найбiльш
правильно вiдбивае змiст поIuIття. Свою думку обrрунтувати. (5 балiв).

2. НалиСати ессе: Що перешкоджае розвитковi в УкраiЪi недержавних соцiальних
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служб? (5 балiв).
3. Вивчення досвiду роботи успiшнlа< неурядовшс Ърганiзацiй (<Партнерство

<<Кожнiй дитинi>>, БО <БлагопоJггItlя дiтей>>, МО кН4дiя i житло для дiтей>> та
iншi). (5 балiв).

4. Скласти 15 TecTiB до тем модуJIю. (5 бапiв).
i

Змiстовий модулъ II
<Соцiалънi сlгужби для сiм'i, дiтей та молодi * полiфункцiональний суб'ект соцiа.пьноi

роботи в УкраiЪЬ
1. Проаналiзуйте етапи дiяльностi слrужби по роботi з iн'екцiйними споживачами

наркотикiв. Обцрунтуйте доцiлънiсть та певну послiдовнiсть дiялъностi. (5
балiв). ,

2. Написати ессе: Чогrry дiяльнiстъ ЦСССД4 щодо профiлактики негативних явищ
у молодiжному середовищi е недостатнъо ефективною. (5 батliв).

3. На вибiр студента:
- Скласти портфолiо неурядовоi оргаrriзаIlii (за вибором). (5 баlliв).
- Пiдготувати пам'ятку щодо взаемодiТ соцiапьного педагога з неурядовими

органiзацiями. (5 багliв).
4. Скласти 15 TecTiB до тем модуJIю. (5 бапiв).

Змiстовий модулъ III
Органiзацiйно-правовi передуrллови дiяльностi об'еднаrrь цромадян

1. Визначити особливостi органiзацiТ дiагностичноi, консультативноi
профiлактичноТ та реабiлiтацiйноi роботи з сiм'ями в умовах спецiалiзов€ших
служб. (5 бапiв).

2. Уявiть, що Ви представJIяете iнтереси ciM'i. в якiй самотня мати BlD(oBye

дитину-iнвалiда (з порушенням опорно-р)D(ового апараry). ,лЩо яких органiзацiй
Ви будете звертатися, щоб пом'якшити скJIадIу соцiапьну ситуацiю?
Запропонуйте програму реiнтеграцiТ дiтей з особливими потребаrчrи в соцiум. (5

бапiв).
З. Створити кросворд за BciMa темами курсу. (5 ба.пiв).

4. Скласти 15 TecTiB до тем модулю. (5 балiв).

б.3 Форми проведення модульного коптролю:
Тестовий конц)оль: 25 пптань,25 бапiв. .. .
6.4. Формлл проведення семестрового контролю та критерlI оцrнюВаННЯ.

за;liк. Студент отримуе на залiку ry кiлъкiсть бапiв, Яку набрав протягом семестру.

6.5. Орiентовний перелiк питашь для семестрового коЕтролю.

15



Не передбачено навч€lльним планом.

б.б. Шкала вiдповiдностi оцiнок

7. Навчально-методична картка дисциплiни

Оцiнка кiлькiсть ба.пiв

Вiдмiнно 100-90
Дуже добре
Добре

82-89
75-81

задовiльно
,Щостатньо

69-74
б0-68

Незадовiльно 0-59
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