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з 0Iженцями, мlгрантами та внутрlшньо мiщеними особами>>

Найменування цоказникiв
Характеристика дисциплiни за

формами навчання
денна заочна

Вид дисциплiни обов'язкова
Мова викладання, навчання та оцiнювання украiнська
Загальний обсяг кредитiв / годин 2l 60
Курс 2

Семестр J

Обсяг кредитiв 2
Обсяг годин, в тому числi: 60

Аудиторнi 28
Модульний контроль 4
Семестровий контроль 7

Самостiйна робота 2l
Форма семестрового контролю

1. опис
категорiями

навчальноi
отримувачiв

дисциплiни <<Соцiальна
послуг)>. Змiстовий модуль

робота з рiзними
<<Соцiальна робота
п особами>>бiженця l

2. Мета та завдання навчальноi дисциплiни
Мета змiстового модуля кСоцiальна робота з бiженцями, мiгрантами та

внутрiшньо перемiщеними особами>> полягае у формуваннi мотивацiйноi,
когнiтивноi та операцiйноТ складовоi готовностi студентiв до реалiзацii
соцiальноi роботи з бiженцями, мiгрантами та внутрiшньо перемiщеними
особами.

Завдання змiстового модуля <Соцiальна робота з бiженцями, мiгрантами
та внутрiшньо перемiщеними особами>> :

ознайомити з особливостями здiйснення соцiальноi роботи з
бiженцями, мiгрантами та внутрiшньо перемiщеними особами.

сформувати BMiHH;I критичного оцiнювання соцiалъних наслiдкiв
полiтики у сферi соцiального забезпечення бiженцiв, мiгрантiв та внутрiшньо
перемiщених осiб.

сформувати вмiння використовувати широкий спектр прийомiв i
засобiв розв'язання соцiалъно-психологiчних проблем отримувачiв послуг.

сприяти розвитку готовностi до розроблення та реалiзацii
соцiальних технологiЙ з ypaxyBaнHrl проблем, потреб та особливостей
соцiальноi роботи з бiженцями, мiгрантами та внутрiшньо перемiщеними
особами.

3. Результати навчання за дисциплiною
Вмiння оптимЕuIьно використовувати технологii соцiальноi роботи з

рiзними категорiями отримувачiв послуг.
Здатнiсть розробляти та впроваджувати рiзнi категорii тренiнгових
програм для рiзних груп отримувачiв послуг у залежностi вiд iх потреб.

з



4. Структура цавчальноiдисциплiни
тематичний план для денноi форми навчання

Назва змiстових модулiв, тем
8оцо

Розподiл годин мiж видами робiт
Аудиторна:
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МОДУЛь 1. Теоретичнi засади соцiальноi роботи з бiженцями, мiгрантами
внутрiшнъо перем!щеними особами

та

Тема 1. Спiввiдношення понятъ
<<бiженець>>, <<мiгрант), <внутрiшньо
перемiщена особа>>

4 2 2

Тема 2. Соцiально-психологiчний
стан внутрiшньо перемiщених осiб

4 2 2

Тема З. Пiльги для внутрiшньо
перемiщених осiб вiдповiдно до
законодавства Украiни

4 2 2

Самостiйна робота 1. Послуги, якi
надаються бiженцям, мiгрантам та
внутрiшньо перемiщеним особам
вiдповiдно до ix потреб

10 10

Модульний контроль 2

Разом 24 6 6 10
МОДУЛЬ 2. Змiстовно-технологiчне забезпеченнlI соцiальноi пiдтримки
бiженцiв, мiгрантiв та внутрiшньо перемiщених осiб
Тема 1. Специфiка ооцiальноi роботиз мiгрантами та внутрiшнъо
перемiщеними особами

6 2 2 2

Тема 2. ГIланування та надання
допомоги внутрiшньо перемiщеним
особам, сiм'ям з дiтьми

10 4 2 4

Самостiйна робота 2. Рекомендацii
щодо соцiальноi пiдтримки
внутрiшньо перемiщених осiб.

11 11

Модульний контроль 2

Разом 29 6 4 6 11
Пiдготовка та проходження контрольних
заходiв

7

Усього 60 I2 10 6 2|



5. Програма навчальноТ дисциплiни

Модуль 1. Теоретичнi засади соцiальноi роботи з бiженцями,
мiгрантами та внутрiшньо перемiщеними особами

Тема 1. Спiввiдношення понять <<бiженець)l <<мiгрант>>, <<внутрiшньо
перемiщена особа>> (2 год.)

Змiст понlIть <<бiженець>>, <<мiгрант>>, (переселенець) <<внутрiшньо
перемiщена особа>>. Спiльнi та вiдмiнi риси понятъ <<бiженець>>, <<мiгрант) та
<внутрiшньо тrеремiщена особа>. Класифiкацiя мiгрантiв.

OcHoBHi поняття теми: бiженець; мiгрант; переселенець; внутрiшньо
перемiщена особа; незаконна мiграцiя; невреryльована мiграцiя; нелегЕtльна
мiграцiя; мiгранти зовнiшнi, або мiжнароднi; мiгранти легальнi;
напiвлегальнi мiгранти; мiгранти трудовi ; мiгранти полiтичнi.

CeMiHapcbкe заняття 1. Соцiально-демографiчний портрет
внутрiшньо перемiщених осiб в YKpaihi (2 год.)

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: |,2,3
,Щодатковi:3,4, 5, 6

Тема 2. Соцiально-психологiчний стан внутрiшньо перемiщених осiб
(2 гол.)

OcHoBHi ознаки внутрiшньо перемiщених осiб в YKpaiHi. Проблеми та
потреби внутрiшньо перемiщених осiб. Емоцiйно-психологiчний стан
внутрiшньо-перемiщених осiб, якi пережили травматичний досвiд.

OcHoBHi поняття теми: мiгрант; внутрiшньо перемiщенi особи;
соцiально-психологiчний портрет; соцiальна адаптацiя; iнтеграцiя.

CeMirrapcbкe заняття 2. Соцiальна адаптацiя внутрiшньо
шеремiщених осiб (2 год.)

Рекомендованi джерепа:
OcHoBHi: 1,3
,.Щодатковi; 2, З, 4, 6

Тема 3. Пiльги для внутрiшньо перемiщених осiб вiдповiдно до
законодавства УкраТни (2 год.)

Матерiальна допомога внутрiшньо перемiщеним особам. Житлова
субсидiя. Право на безкоштовне i пiльгове житло. Право нЬ земельну дiлянку.
Пiльга по кредитах. Освiтня пiльга. ЗабезпеченнlI прав безробiтних.

OcHoBHi поняття теми: внутрiшньо перемiщена особа; права i свободи
внутрiшньо перемiщених осiб; матерiальна допомога; субсидii.

CeMiHapcbкe заняття 3. Нормативно-правовi засади державноi
полiтики реiнтеграцiI внутрiшньо перемiщених осiб (2 год.)

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,3
Додатковi;2,4, 6,7



модуль 2. Змiстовно-технологiчне забезпечення соцiальноi
пiдтримки бiженцiво мiгрантiв та внутрiшньо перемiщених осiб

Тема 4. Специфiка соцiальноi роботи з мiгрантами та внутрiшньо
перемiщеними особами (2 год.)

CyTHicTb та принципи соцiальноi роботи з внутрiшнiми мiгрантами.
Перспективнi напрямки полiпшення ефективностi соцiальноi роботи з
мiгрантами. Напрямки практичноi соцiальноi
перемiщеними особами. Функцii соцiальних працiвникiв у роботi з
внутрiшньо перемiщеними особами.

OcHoBHi поняття теми: мiгрант; iммiгрант; внутрiшньо перемiщена
особа; принцип роботи з iммiгрантами; соцiальна робота; практична
соцiальна робота; напрями практичноi соцiальноi роботи; функцii
соцiального працiвника.

CeMiHapcbкe заняття 4. Напрямки економiчноi
внутрiшньо перемiщених осiб до приймаючих гром лд (2 год.)

Практичне заняття 1. Стан надання соцiальноi
мiгрантам та внутрiшньо перемiщеним особам у державних та
громадських органiзацiях (2 год.)

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: t,2, З

.Щодатковi: 1,4,7

Тема 5-б. Планування та надання
перемiщеним особам, сiм'ям з дiтьми (4 год.)

Мультидисциплiнарний пiдхiд у допомозi
особам, сiм'ям з дiтьми. Обставини та потреби
ОСiб, якi необхiдно враховувати при плануваннi роботи. Форми та методи
соцiальноi роботи з внутрiшньо перемiщеними особами. Етапи наданшI

OcHoBHi поняття теми: мiгрант; внутрiшньо перемiщена особа;
мультидисциплiнарний пiдхiд; мультидисциплiнарна команда; форми та
МеТОДи СОцiальноi роботи; iндивiдуальна робота; сiмейне консультування;
тренiнги з розвитку життсвих навичок;
взаемопiдтримки; психокорекцiйнi групи.

CeMiHapcbкe заняття 5. Особливостi надання допомоги дiтям
внутрiшньо перемiщених осiб (2 год.).

ПрактичНе Заняття 2-3. Програма соцiальноi допомоги внутрiшньо
перемiщеним особам (4 год.)

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,3
Додатковi:1,7

роботи з внутрiшньо

iнтеграцii

пiдтримки

допомоги

внутрiшньо
внутрiшньо

внутрlшньо

перемiщеним
перемiщених

групи взаемодопомоги i



6. Контрольнавчальнихдосягнень
6.1. Система оцiнюваннrl навч€lльних досягненъ сryдентiв

денноТ форми навчання

Вид дiяльностi студента
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Модуль 1 Молуль 2

jлн+
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Вiдвiдування лекцiй 1 J J nJ -,J

Вiдвiдування семiнарських занять 1 J з 2 2

Вiдвiдування практичних занrIть 1 J aJ

Робота на ceмiнapcbкoмy занятт1 10 з 30 2 20
Робота на практичному заняттi 10 a

J 30
Лабораторна робота (в тому числi доtryск,
виконаннrI, захист) 10

Виконання завдань для самостiйноi роботи 5 1 5 1 5

Виконання модульноi роботи 25 1 25 1 25
Виконання IНЩЗ 30

Разом 66 88
Максимальна кiлькiсть балiв: 154

154:100=L,54. Студент набрав Х бшiв; Розрахунок: Х:|,54: загальна
кiлькiсть балiв.

Yci завдання виконуються
файла з розширенням *.doc.

iнтервал 1,5. Поля з ycix cTopiH
вiдповiдного модуля.

у редакторi WORD у виглядi комп'ютерного
Тrrрифт TimesNewRoman |4. Мiжрядковий
20 мм. та подаються на пiдсумковому заняттi

6.2. Завдання дJuI самостiйноi роботи та критерii Ti оцiнювання.

Самостiйна робота 1. Послуги, якi надаються бiженцямо мiгрантам
та внутрiшньо перемiщеним особам вiдповiдно до iх потреб

На ocHoBi теоретичних знань щодо cyTHocTi та змiсту соцiальноi роботи
з бiженцями, мiгрантами та внутрiшнъо перемiщеними особами визначити,
якi потреби мають бiженцi, мiгранти та внутрiшньо перемiщенi особи та якi
послуги вони повиннi отримувати у державних та громадських органiзацiях

Якi ор zанiз ацii' лtожуmь
наdаваmu/наdаюmь mакi

10 год.



Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,3
,.Щодатковi: l, 4,7

Самостiйна робота 2. Рекомендацii щодо соцiальноi пiдтримки
внутрiшньо перемiщених осiб

Розробити рекомендацii для спецiалiстiв державних та недержавних
органiзацiЙ щодо соцiальноi пiдтримки вЕутрiшньо перемiщених осiб, якi
переселилися iз тимчасово окупованоi територii Украiни та районiв
проведення АТО (11 год.).

Критерii оцiнюванrrя:
змiстовнiсть структури - 3 бали

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,3
.Щодатковi: |,7

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерii оцiнюваннrl.
Модульний контроль здiйснюеться у вигJIядi тестування в електронному

Kypci.
Студентам rтропонуються TecToBi завдання у кiлькостi 25 питань.
Вudu mecmoBLtx зaBdaHb :

по пам'ятi;
Завдання вiдкритого типу, що передбачае розгорнуту вiдповiдь.

Kpumepii оцiнювання:
Виконання тестових завдань максимум 25 балiв (виставляеться

автоматично програмою ADTester у електронному Kypci).

6.4. Форми проведенrul семестрового контролю та критерii
оцiнювання - не передбачено навчaulьним планом.

б.5. Орiентовний перелiк питань для семестрового комплексного
контролю.

1. Розкрийте cyTHicTb понять <<бiженець>>, <<мiгрант) та ((внутрiшньо
перемiщена особа>>.

2. Охарактеризуйте типи мiграцii.
3. ВиЗначте проблеми з якими стикаються бiженцiв у нових умовах



перебування.
4. Складiть соцiаlrьно-психологiчний портрет внутрiшньо

перемiщеноi особи.
5. Визначте потреби внутрiшньо перемiщених осiб.
6. Визначте особливостi отриманнrI юридичного статусу

внутрiшнъо перемiщеноI особи.
7. Розкрийте ocHoBHi ознаки внутрiшньо перемiщених осiб в

YKpaiHi.
8.

осiб.

10.

Визначте aKTy€LлbHi соцiальнi проблеми внутрiшньо перемiщених

Розкрийте принципи здiйсненнrl соцiа.шьноi роботи з мiгрантами.
11. Визначте перспективнi напрямки полiпшення ефективностi

соцiальноi роботи з мiгрантами.
12. Розкрийте функцiТ соцiальних працiвникiв у роботi з внутрiшньо

перемiщеними особами.
13. Визначте напрямки практичноi соцiальноi роботи з внутрiшньо

перемiщеними особами.
1,4. Охарактеризуйте методи та форми соцiальноi роботи з

мiгрантами та ix сiм'ями.
15. Охарактеризуйте види соцiальноi

перемiщеними особами.
роботц з внутрiшньо

16. Розкрийте форми соцiальноi роботи iз внутрiшньо перемiщеними
особами.

|7. Розкрийте роль недержавних органiзацiй у наданi соцiальноi
пiдтримки внутрiшньо перемiщеним особам.

18. Охарактеризуйте мультидисциплiнарний пiдхiд у допомозi
внутрiшнъо перемiщеним особам, сiм'ям з дiтьми.

19. Охарактеризуйте етапи надання допомоги внутрiшньо
перемiщеним особам.

20. Визначте напрямки економiчноi iнтеграцii внутрiшньо
перемiщених осiб до приймаючих |ромад.

6.6. Шкала вiдповiдностi оцiнок
Оцiнка кiлькiсть балiв

Вiдмiнно 100-90

Дуже добре
Добре

82-89
75-81

Задовiльно
,Щостатньо

69-74
60-68

Незадовiльно 0-59
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