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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 

формами навчання 
денна заочна 

«Технологія оцінки потреб особи/сім’ї, соціального супроводу та патронажу» 
Курс 3 - 
Семестр 6 - 
Обсяг кредитів 2 - 
Обсяг годин, в тому числі: 60 - 

Аудиторні 28 - 
Модульний контроль 4 - 
Семестровий контроль - - 
Самостійна робота 28 - 

Форма семестрового контролю залік - 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 Метою формувати у майбутніх фахівців спеціальних знань і умінь, 

необхідних для здійснення оцінки потреб особи/сім’ї, соціального супроводу та 
патронажу. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Технологія оцінки 
потреб особи/сім’ї, соціального супроводу та патронажу» є: 

- засвоїти основні теоретичні підходи до процесу оцінки потреб дитини та 
сім’ї;  

- охарактеризувати концептуальні засади оцінки потреб дитини та її сім’ї; 
- обґрунтувати оцінку потреб та соціальний супровід як складові ведення 

випадку; 
- засвоїти процедуру оцінки, особливостей її документування; 
- ознайомитися з особливостями соціального супроводу та патронажу; 
- формувати практичні вміння, необхідні в процесі здійснення соціального 

супроводу та патронажу сімей з дітьми та осіб в СЖО. 
 
3. Результати навчання за дисципліною 

Після вивчення курсу студенти будуть:  
- знати концепцію визначення потреб дитини та її сім’ї й алгоритм 

ведення справи клієнта на основі оцінки потреб дитини та її сім’ї; 
- мати усвідомлення моральних норм та знати етичні принципи соціальної 

роботи в процесі здійснення оцінки потреб дитини та сім’ї, соціального 
супроводу та патронажу; 

- вміти здійснювати оцінку потреб як складову ведення випадку 
отримувача соціальних послуг; 

- володіти методами соціального супроводу та патронажу. 
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У результаті опанування дисципліною у студентів формуються такі 

компетенції (табл. 1). 
Таблиця 1 

Компетенції студента, який опанував дисципліну 
«Технологія оцінки потреб особи/сім’ї, соціального супроводу та 

патронажу» 
 

Шифр компетенції Розшифровка надбаної компетенції 
 

ЗК – 7 
   
(загальні компетенції) 

Здатність до когнітивної гнучкості при розв’язанні 
професійних питань  

ФК – 4  
 
 
 
ФК – 11 
 
 
(фахові компетенції) 

Вміння оптимально використовувати технології 
соціальної роботи 
 
Здатність до розроблення та управління соціальними 
проектами. Вміння розробляти та впроваджувати 
соціальні програми та проекти 

ПРН 5 
 
 
 
 
ПРН 6 
(програмні результати навчання) 

Вміння оптимально використовувати технології 
соціальної роботи з різними категоріями отримувачів 
послуг. 
 
Здатність розробляти та впроваджувати різні категорії 
тренінгових програм для різних груп отримувачів послуг 
у залежності від їх потреб. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 

У
сь

ог
о 

Розподіл годин між видами робіт 

Аудиторна: 

С
ам

ос
ті

й
н

а 

Л
ек

ц
ії 

С
ем

ін
ар

и
 

П
ра

к
ти

ч
н

і 

Л
аб

ор
ат

ор
н

і 

Ін
ди

ві
ду

ал
ьн

і 

Змістовий модуль 1  
«Технологія оцінки потреб особи/сім’ї» 

Тема 1. Оцінка потреб особи/сім’ї, 
соціальний супровід як базові 
елементи ведення випадку 

4 2 - - - - 2 

Тема 2. Теоретико-концептуальні 
засади оцінки потреб 

8 4 - - - - 4 

Тема 3. Модель оцінки потреб 
дитини та її сім’ї 

10 2 - 4 - - 4 

Тема 4. Процедура оцінки потреб 
особи/сім’ї 

8 2 - 2 - - 4 

Модульний контроль 2  

Разом 32 10 - 6 - - 14 

Змістовий модуль 2  
«Технологія соціального супроводу та патронажу» 

Тема 1. Теоретичні та нормативні 
засади здійснення соціального 
супроводу 

6 2 -  - - 4 

Тема 2. Алгоритм технології 
соціального супроводу 

6 2 - 2 - - 2 

Тема 3. Соціальний супровід 
прийомних сімей та ДБСТ 

6 2 -  - - 4 

Тема 4. Соціальний патронаж: 
сутність та правове забезпечення 

8 2 - 2 - - 4 

Модульний контроль 2  

Разом 28 8 - 4 - - 14 
Підготовка та проходження 
контрольних заходів 

-  

Усього 60 18 - 10 - - 28 
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 5. Програма навчальної дисципліни 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
«Теоретико-концептуальні засади оцінки потреб дитини та її сім’ї» 

 
Лекція 1. Оцінка потреб особи/сім’ї, соціальний супровід як базові 

елементи ведення випадку (2 год.) 
Сутність ведення випадку. Складові ведення випадку Алгоритм ведення 

випадку. Складність випадку. Міждисциплінарний підхід до ведення випадку. 
Створення міжвідомчої команди.  

Ключові слова:  ведення випадку, складові ведення випадку, складність 
випадку, соціальний випадок. 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2, 4, 5. 
Додаткові: 1, 2. 
 
Лекція 2-3. Теоретико-концептуальні засади оцінки потреб (4 год.)  
Міжнародні орієнтири забезпечення найкращих інтересів дитини. 

Особливості та пріоритети забезпечення найкращих інтересів дитини. 
Мета та умови проведення оцінки потреб клієнта. Концепція визначення 

потреб дитини та сім’ї. Теоретичне підґрунтя оцінки потреб дитини та її сім’ї. 
Теорія прив’язаності. Теорія відновлення. Концепція сильних сторін. Концепція 
періодичного розвитку особистості. 

Нормативно-правове забезпечення оцінки потреб.  
Ключові слова: найкращі інтереси дитини, прив’язаність, вікова 

періодизація, оцінка сильних сторін, оцінка потреб, розвиток дитини, 
батьківський потенціал. 

Рекомендовані джерела:  
Основні: 1, 2, 4, 5 
Додаткові: 1, 2. 

 
Лекція 4. Модель оцінки потреб дитини та її сім’ї (2 год.) 
Характеристика та складові моделі оцінки потреб дитини та її сім’ї. 

Компоненти, показники та індикатори оцінки. Показники складової оцінки 
«Потреби для розвитку дитини». Показники складової «Батьківський 
потенціал». Показники складової оцінки «Фактори сім’ї та середовища». 

Ключові слова: модель оцінки, компоненти оцінки, показники.  
Рекомендовані джерела:  
Основні: 1, 2, 4, 5. 
Додаткові: 1, 2. 
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Практичне заняття 1-2. Модель оцінки потреб дитини та її сім’ї (4 
год.). 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2, 4, 5. 
Додаткові: 1, 2. 
 
Лекція 5. Процедура оцінки потреб дитини та її сім’ї (2 год.) 
Порядок здійснення оцінки потреб дитини та її сім’ї.  
Характеристика методів, які застосовуються в процесі оцінювання потреб 

клієнта (опитування, анкетування, інтерв’ю, фокус-група, бесіда, мозковий 
штурм, спостереження, тестування). Умови, які необхідні для якісного 
проведення оцінки потреб. 

Міжвідомча і мультидисциплінарна взаємодія у процесі соціальної роботи 
з сім’єю. Надання послуг дитині та її сім’ї в процесі проведення оцінки потреб. 
Особливості планування роботи з клієнтом на основі оцінки його потреб. 
Співпраця з дитиною та її сім’єю в процесі оцінки їх потреб. Документування 
оцінки потреб дитини та її сім’ї. 

Ключові слова: дитина, сім’я, міжвідомча взаємодія, 
мультидисциплінарна взаємодія, алгоритм, надання послуг, співпраця, складні 
життєві обставини, сім’я, яка опинилася у складних життєвих обставинах, етапи 
оцінки потреб, початкова оцінка, комплексна оцінка. 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2, 4, 5. 
Додаткові: 1, 2. 
 
Практичне заняття 3. Процедура оцінки потреб дитини та її сім’ї (2 

год.). 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2, 4, 5. 
Додаткові: 1, 2. 
 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
«Технологія соціального супроводу та патронажу» 

 
 Лекція 6. Теоретичні та нормативні засади здійснення соціального 

супроводу (2 год.)  
Сутність соціального супроводу особи/сім’ї. Аналіз змісту поняття 

«соціальний супровід». Нормативно-законодавчі акти, що визначають механізм 
соціального супроводу різних категорій клієнтів і сімей. Особи та сім`ї, які є 
об’єктом соціального супроводу. Суб’єкти соціального супроводу. Завдання та 
функції соціального працівника у процесі соціального супроводу. Принципи 



8 
 

 

роботи з сім’єю. Вміння, якими повинен володіти фахівець, який працює з 
сім’ями.   

Ключові слова: соціальний супровід, принципи роботи, безпека дитини, 
мотивування, сильні сторони особи/сім’ї. 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 2, 3, 5, 6. 
Додаткові: 2, 3, 4.  

 
Лекція 7. Алгоритм технології соціального супроводу (2 год.).  
 Етапи соціального супроводу сім’ї. Особливості стратегії соціального 

працівника на етапі реалізації соціального супроводу. Види послуг, що 
надаються членам сім’ї під час соціального супроводу. Методичні аспекти 
соціального супроводу сім’ї. Завершення соціального супроводу. Проміжний та 
підсумковий моніторинг соціального супроводу сім’ї. Критерії ефективності 
соціального супроводу сім’ї.  

Документальне оформлення соціального супроводу сім’ї. 
Ключові слова: алгоритм соціального супроводу, етапи соціального 

супроводу, соціальні послуги, входження в сім’ю.  
Рекомендовані джерела: 
Основні: 2, 3, 5, 6. 
Додаткові: 2, 3, 4.  

 
Практичне заняття 4. Характеристика соціального супроводу (2 год.). 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 2, 3, 5, 6 
Додаткові: 2, 3, 4.  

 
Лекція 8. Соціальний супровід прийомних сімей та ДБСТ (2 год.) 
Сутність соціального супроводу прийомної сім'ї / ДБСТ. Організація 

соціального супроводу прийомних дітей / дітей-вихованців. Підтримка 
довготривалих зв'язків у житті дитини. Робота з біологічними батьками дитини. 

Особливості розвитку та формування прив'язаностей прийомних дітей / 
дітей-вихованців. Допомога дитині в подоланні переживання втрат. 
Усвідомлення дитиною «Я-образу», вироблення навичок самовизначення та 
самореалізації. Підготовка дитини до виходу із сім'ї. Причини виходу. Умови 
забезпечення психологічного комфорту дитини під час виходу із сім'ї. 
Продовження стосунків із прийомними батьками та батьками-вихователями. 

Ключові слова: батьки-вихователі, прийомні батьки, успішна соціалізація 
прийомної дитини / дитини-вихованця, партнери здійснення соціального супроводу 
прийомної сім'ї / ДБСТ, соціальна сітка прийомної сім'ї / ДБСТ. 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 2, 3, 5. 
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Додаткові: 5, 6.  
 

 
Лекція 9. Поняття про соціальний патронаж, його результативність 

та правове забезпечення (2 год.). 
Особливості організації і зміст соціального патронажу родини і дітей в 

установах соціального обслуговування. Функції патронажу. Види патронажу: 
соціальний, медико-соціальний, соціально-педагогічний, соціально-
психологічний. Інтегративний характер соціального патронажу. Класифікація 
клієнтів патронажу за їх характеристикою (за віком, за соціальним статусом, за 
медичними показниками). Форми і методи соціального патронажу. 
Індивідуальні особливості особистості клієнта соціального патронажу. Типи 
індивідуальних клієнтів патронажу. Основні орієнтації клієнтів патронажу 
(ділова, рентна, ігрова). 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 2, 3, 5, 6. 
Додаткові: -  
 
Практичне заняття 5. Технології соціального патронажу в роботі з 

різними категоріями клієнтів (2 год.) 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 2, 3, 5, 6. 
Додаткові: -  
 

6. Контроль навчальних досягнень 
 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 

Вид діяльності студента 

М
ак
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а 
к-
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ь 
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в 
за

 о
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цю

 

Модуль 1 Модуль 2 

кі
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ст

ь 
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ин
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ь 

м
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а 
  

кі
ль

кі
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ь 

м
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м
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а 
  

кі
ль

кі
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ь 
ба

лі
в 

Відвідування лекцій 1 5 5 4 4 
Відвідування 
семінарських занять 

1 - - - - 

Відвідування практичних 
занять 

1 3 3 2 2 

Робота на семінарському 
занятті 

10 - - - - 
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Робота на практичному 
занятті 

10 3 30 2 20 

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

10 - - - - 

Виконання завдань для 
самостійної роботи 

5 2 10 2 10 

Виконання модульної 
роботи 

25 1 25 1 25 

Разом -  73  61 

 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
«Технологія оцінки потреб особи/сім’ї» 

 
Самостійна робота 1-2. Теоретико-концептуальні засади оцінки потреб 
дитини та її сім’ї (14 год.) 

Два завдання за вибором студента: 
1.  Створити кросворд за темами модулю.  
2.  Підготувати пам’ятку для соціального фахівця із соціальної роботи 

щодо оцінки потреб дітей різного віку. 
3. Розкрити сутність теорії прив’язаності. Як впливає сформована 

прив’язаність на життєдіяльність дитини? Навести приклади. Оформити у 
вигляді презентації. 

4. Схарактеризувати теорію відновлення. Назвати фактори різних рівнів, 
які впливають на відновлення життєвих сил дитини. Навести приклади. 
Оформити у вигляді презентації. 
 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
«Технологія соціального супроводу та патронажу» 

 
Самостійна робота 3-4. Соціальний супровід та патронаж (14 год.) 

Два завдання за вибором студента: 
1. Підготувати інформаційний  буклет для батьків з метою залучення їх до 

партнерської взаємодії у процесі соціального супроводу. 
2. Опрацювати стандарт послуги соціального патронажу. Зробити стислий 

конспект. 
3. Опрацювати Положення про дитячий будинок сімейного типу, 

затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. № 
564 та  Положення про прийомну сім’ю, затверджене постановою Кабінету 
Міністрів України від 26 квітня 2002 р. № 565. Підготувати короткий 
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реферативний огляд документів. 
4. Опрацювати книгу «Підготовка кандидатів у прийомні батьки та 

батьки-вихователі» (Посібник тренера: Укр. версія прогр. ПРАЙД / Автор-
упорядник укр. версії Г.М. Лактіонова. К. : Науковий світ, 2006. Сесії 1-9.) та 
підготувати тези до пам’ятки  для прийомних батьків на одну з тем: 

  «Подолання у дитини почуття втрати»; 
 «Повноцінний розвиток дитини»; 
 «Посилення сімейних зв'язків». 
 
Критерії оцінювання: 
-змістовність – 3 бали 
-відповідність темі та стилю оформлення – 2 бали 

 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. 
Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  
Види тестових завдань: 

 із вибором однієї правильної відповіді; 
 на встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; 
 завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по 

пам’яті; 
 завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань понять) по 

пам’яті; 
 завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь. 
 
Критерії оцінювання:  
- виконання тестових завдань – максимум 25 балів. 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 
Залік  

 
6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контроля. 

 
1. Найкращі інтереси дитини. 
2. Ведення випадку. Місце оцінки потреб та соціального супроводу у 

процесі ведення випадку. 
3. Теорія прив’язаності Дж. Боулбі. 
4. Теорія відновлення. 
5. Поняття сильних сторін та здатностей членів сім’ї.  
6. Періодизація вікового розвитку дитини. 
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7. Характеристика методів, які застосовуються в процесі оцінки потреб 
клієнта (опитування, анкетування, інтерв’ю) 

8. Характеристика методів, які застосовуються в процесі оцінки потреб 
клієнта (фокус-група, бесіда, мозковий штурм, спостереження, тестування). 

9. Умови, які необхідні для якісного проведення оцінки потреб.  
10. Принципи оцінки потреб. 
11. Основні переконання під час здійснення оцінки потреб. 
12. Логіка оцінки потреб дитини та її сім’ї 
13. Характеристика потреб дитини для розвитку. 
14.Роль батьківського потенціалу в процесі задоволення потреб дитини та                     

його складові. 
15. Складові компоненту «Фактори сім’ї та середовища». 
16. Етапи оцінки потреб дитини та її сім’ї. 
17. Початкова оцінка: її мета та функції 
18. Комплексна оцінка: її мета та функції. 
19. Показники компоненту «Потреби дитини для розвитку». 
20. Показники компоненту «Батьківський потенціал». 
21. Показники компоненту «Фактори сім’ї та середовища». 
22. Ознаки, які вказують на можливі ризики щодо життя і здоров’я дитини. 
23. Роль міждисциплінарної команди у процесі здійснення оцінки потреб.  
24. Індивідуальний план соціального супроводу. 
25. Правила для організації продуктивних спільних дій в інтересах дитини. 
26.Шляхи співпраці з дитиною відповідно до її віку під час соціального 

супроводу.  
27. Етика спілкування з дитиною. 
28. Специфіка здійснення та оформлення початкової оцінки. 
29. Комплексна оцінка: логіка її проведення та документування.  
30. Стандарт соціального патронажу, його особливості. 
31.Здійснення соціального патронажу різних отримувачів соціальних 

послуг. 
 
6.6. Шкала відповідності оцінок 
 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 
Дуже добре 82-89 
Добре 75-81 
Задовільно 69-74 
Достатньо 60-68 
Незадовільно 0-59 

 
 



 
 

7. Навчально-методична картка дисципліни «Технології оцінки потреб особи/сім’ї, соціального супроводу та 
патронажу» 

 

Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Назва 

модуля 
Технологія оцінки потреб особи/сім’ї 

Технологія соціального супроводу та 
патронажу 

Кількість балів за 
модуль 73  61 

Лекції 5 (5 балів) 4 (4 бали) 

 
Теми 

 лекцій 

1. Оцінка потреб особи/сім’ї, соціальний супровід як базові 
елементи ведення випадку 
2-3. Теоретико-концептуальні засади оцінки потреб дитини 
та її сім’ї 
4. Модель оцінки потреб дитини та її сім’ї 
5. Процедура оцінки потреб особи/сім’ї 

1. Теоретичні та нормативні засади здійснення 
соціального супроводу 
 2. Алгоритм технології соціального супроводу 
3. Соціальний супровід прийомних сімей та ДБСТ 
4. Соціальний патронаж: сутність та правове 
забезпечення 
 

Практичні заняття 3 (33 бали) 2 (22 бали) 

Теми практичних 
занять 

1-2.  Модель оцінки потреб дитини та її сім’ї 
3.  Процедура оцінки потреб дитини та її сім’ї 

1.  Характеристика соціального супроводу 
2.   Технології соціального патронажу в роботі з 
різними категоріями клієнтів 

Самостійна 
робота 

СР. 1-2 
(10 балів) 

СР. 3-4 
(10 балів) 

Види поточного 
контролю 

Модульна  контрольна робота  
(25 балів) 

Модульна  контрольна робота  
(25 балів) 

Розрахунок 134:100=1,34. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,34 = загальна кількість балів 



8. Рекомендовані джерела 
Основні (базові): 

1. Оцінка потреб дитини та її сім’ї: від теорії до практики / Звєрєва І. Д., 
Кияниця З. П., Кузьмінський В. О., Петрочко Ж. В., у 2-х част. К. : 
Задруга, 2011. 201 с. 

2. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / за заг. ред. І.Д.Звєрєвої. – 
Київ, Сімферополь : Універсум, 2012.  536 с. 

3. Капська А. Й., Пєша І. В. Соціальний супровід різних категорій сімей та 
дітей : [навч. посіб] / Капська А. Й., Пєша І. В.  [навч. посіб]. – К. : 
Центр учбової літератури, 2012. – 232 с. 

4. Наказ Мінсоцполітики від 13.07.2018 р № 1005 «Про затвердження 
форм обліку соціальної роботи з сім’ями / особами, які перебувають у 
складних життєвих обставинах», зареєстрований в Міністерстві юстиції 
України 04 вересня 2014 року за № 1076/25853. 

5. Соціальна робота з вразливими сім’ями з дітьми: у 2-х ч. / З.П.Кияниця, 
Ж.В.Петрочко. К. : ОБНОВА КОМПАНІ, 2017. 256 с. 

6. Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей 
(осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах. – Електронний 
ресурс. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0621-16 

 
Додаткові:  

1. Боулби Дж. Привязанность: Пер. с англ. М.: Гардарики, 2003.  477 с. 
2. Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації: Навч.-метод. 

комплекс / Авт.-упор.: О. В. Безпалько, І. Д. Звєрєва, 3. П. Кияниця та ін. 
/ За заг. ред. 1. Д. Звєрєвої, Ж. В. Петрочко. К.: Фенікс, 2007.  528 с. 

3. Практики надання соціальних послуг сім’ям, які перебувають у складних 
життєвих обставинах : [науково-методичниий збірник] / за ред. Комаровоі 
Н. М. - Держ. ін.-т. сімеийної та молодіжної політики, Киівськиий 

4. міський центр соціальних служб для сім’ії, дітейта молоді. К., 2016. 112 
с. 

5. Зберегти сім’ю. Соціальна робота і з сім’ями, які опинились у складних  
життєвих обставинах / Автори-упорядники: Мороз О. М., Постолюк Г. І., 
Семигіна Т .В., Шипіленко О. С. К. : ЕКМО, 2013. 160 с. 

6. Комарова Н. М., Пєша І. В. Посібник для соціальних працівників щодо 
підготовки та соціального супроводу прийомних сімей та дитячих 
будинків сімейного типу: У 2-х кн. К.: Держсоцслужба, 2006. Кн. 1. 118 с. 

7. Бевз Г.М. Прийомна сім’я: соціально-психологічні виміри : [моногр.] / 
Г.М. Бевз. К. : Видавн. дім “Слово”, 2010. 352 с. 
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Додаток  
 

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ/СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
«Технологія оцінки потреб особи/сім’ї» 

Практичне заняття 1-2. Модель оцінки потреб дитини та її сім’ї (4 
год.) 

1. Визначення терміну “оцінка потреб” з позиціі ̈чинного законодавства 
Украін̈и. 

2. Оцінка потреб як інструмент захисту дитини: дискусія.  
3. Характеристика моделі оцінки потреб дитини та її сім’ї: вправи на 

усвідомлення показників оцінки. 
 

Практичне заняття 3. Процедура оцінки потреб дитини та її сім’ї (2 
год.) 

1. Характеристика методів збору інформаціі ̈у процесі оцінки. 
2. Порядок здійснення оцінки потреб дитини та її сім’ї.  
3. Логіка проведення та документування початкової та комплексної 

оцінки. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
«Технологія соціального супроводу сім’ї та дітей» 

 
Практичне заняття 4. Характеристика соціального супроводу (2 

год.). 
1. Сутність соціального супроводу. Визначення терміну «соціальний 

супровід» залежно від об’єкту соціальної роботи. 
2. Нормативно-законодавчі акти, що визначають механізм соціального 

супроводу різних категорій клієнтів і сімей. Стандарт соціального супроводу. 
3. Суб’єкти соціального супроводу. Завдання та функції соціального 

працівника у процесі соціального супроводу. 
4. Характеристика етапів соціального супроводу. 

 
Практичне заняття 5. Технології соціального патронажу в роботі з 

різними категоріями клієнтів (2 год.). 
1. Характеристика поняття “соціальний патронаж”. 
2. Види соціального патронажу. 
3. Мета та завдання соціального патронажу. 
4. Етапи реалізації соціального патронажу. 
5. Реалізація технології соціального патронажу в роботі з різними 

категоріями клієнтів: людьми похилого віку; з особами, які повернулися з 
місць позбавлення волі та ін. осіб, які потребують соціальної допомоги: 
робота в групах. 



3 
 

 3

 


