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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 

формами навчання 
денна заочна 

«Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у 
зарубіжних країнах» 

Курс 3 3 
Семестр 6 6 
Обсяг кредитів 2 2 
Обсяг годин, в тому числі: 60 60 

Аудиторні 28 8 
Модульний контроль 4 - 
Семестровий контроль - - 
Самостійна робота 28 52 

Форма семестрового контролю залік залік 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 Метою викладання навчальної дисципліни «Організація соціально-
педагогічної роботи з дітьми та молоддю у зарубіжних країнах» є: 
ознайомити студентів із теоретичною та практичною складовими зарубіжного 
досвіду організації соціально-педагогічної роботи та функціонування системи 
соціальних служб в зарубіжних країнах. 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація соціально-
педагогічної роботи з дітьми та молоддю у зарубіжних країнах» є: 

- розвиток здатності володіння технологіями соціально-педагогічної 
діяльності, знання особливостей організації волонтерської діяльності; 

- розвиток уміння організовувати просвітницьку роботу з різними 
віковими групами; доцільно обирати тематику, форми та методи роботи 
відповідно до проблем та потреб різних вікових груп; 

- формування здатності працювати у команді; 
- сприяти формуванню у студентів вміння оптимально використовувати 

технології соціальної роботи; 
- формування уміння організовувати просвітницьку роботу з різними 

віковими групами; доцільно обирати тематику, форми та методи роботи 
відповідно до проблем та потреб різних вікових груп; 

- відпрацювання навичок розробки соціальних проектів  та програм в 
центрі практичної підготовки студентів «Центр технологій соціальної роботи». 
 
3. Результати навчання за дисципліною 
 Після вивчення курсу студенти будуть:  
 - мати здатність продемонструвати на базовому рівні володіння 
комплексом соціально-педагогічних технологій у роботі з дітьми, молоддю та 
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сім’ями; 
- матимуть здатність застосовувати технології соціально-педагогічної 

профілактики та реабілітації -спрямування; 
 - мати здатність до раціонального вибору і реалізації психологічних 
методик і технологій соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю в 
навчальних, позанавчальних закладах та закладах соціального-спрямування. 
  
4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 

У
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о 

Розподіл годин між видами 
робіт 

Аудиторна: 

С
ам

ос
ті

йн
а 

Л
ек

ці
ї 

С
ем

ін
ар

и 

П
ра

кт
ич

ні
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

і Ін
ди

ві
ду

ал
ьн

і 

Змістовий модуль 1 «Робота соціальних організацій в системі 
соціального захисту та підтримки населення» 

Тема 1. Роль державних та 
приватних організацій в системі 
соціального захисту населення 

11 2 4 - - - 5 

Тема 2. Роль державних та 
приватних організацій в системі 
соціального захисту населення 

9 2 2 - - - 5 

Тема 3. Благодійництво в системі 
соціального захисту  населення 

12 2 2 - - - 8 

Модульний контроль 2  
Разом 34 6 8 - - - 18 

Змістовий модуль 2 «Соціально-педагогічна робота з різними 
категоріями клієнтів в зарубіжних країнах» 

Тема 1. Специфіка соціально-
педагогічної роботи з сім’єю в 
зарубіжних країнах 

6 2 2 - - - 2 

Тема 2. Піклування та соціально-
правовий захист дітей та молоді за 
кордоном 

7 2 4 - - - 3 

Тема 3. Зарубіжний досвід 
соціально-педагогічної роботи з 
людьми, які мають інвалідність 

9 2 2 - - - 5 

Модульний контроль 2  
Разом 26 6 8 - - - 10 
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Підготовка та проходження 
контрольних заходів 

4  

Усього 60 12 16 - - - 28 
 

Тематичний план для заочної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Розподіл годин між видами 
робіт 
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Змістовий модуль 1 «Робота соціальних організацій в системі 
соціального захисту та підтримки населення» 

Тема 1. Роль державних та 
приватних організацій в системі 
соціального захисту населення 

10 2 - - - - 8 

Тема 2. Роль державних та 
приватних організацій в системі 
соціального захисту населення 

10 - 2 - - - 8 

Тема 3. Благодійництво в системі 
соціального захисту  населення 

10 - - - - - 10 

Модульний контроль -  
Разом 30 2 2 - - - 26 

Змістовий модуль 2 «Соціально-педагогічна робота з різними 
категоріями клієнтів в зарубіжних країнах» 

Тема 1. Специфіка соціально-
педагогічної роботи з сім’єю в 
зарубіжних країнах 

10 2 - - - - 8 

Тема 2. Піклування та соціально-
правовий захист дітей та молоді за 
кордоном 

10 - 2 - - - 8 

Тема 3. Зарубіжний досвід 
соціально-педагогічної роботи з 
людьми, які мають інвалідність 

10 - - - - - 10 

Модульний контроль -  
Разом 30 2 2 - - - 26 

Підготовка та проходження 
контрольних заходів 

-  

Усього 60 4 4 - - - 52 
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5. Програма навчальної дисципліни 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

«Робота соціальних організацій в системі соціального захисту та 
підтримки населення» 

 
Тема 1. Роль державних та приватних організацій в системі соціального 
захисту населення (2 год.) 
 Зарубіжні державні організації соціального захисту населення. Роль 
приватних організацій у процесі соціального захисту населення. Соціальний 
захист населення в освітніх закладах, закладах охорони здоров’я, в 
правоохоронних органах. 
 Ключові слова: державні та недержавні соціальні організації, соціальні 
послуги, соціальна служба. 
 Семінарське заняття 1, 2 Соціально-педагогічна робота державних та 
приватних організацій в зарубіжних країнах (4 год.) 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2, 3 
Додаткові: 1, 2 

 
Тема 2. Соціально-педагогічна робота неурядових організацій в системі 
соціального захисту населення (2 год.) 

Особливості роботи Армії спасіння з людьми, які перебувають в складних 
життєвих обставинах. Напрями роботи Армії спасіння.  Рух «Анонімні 
алкозалежні». Використання досвіду діяльності руху у роботі з алкозалежними. 
Діяльність  Міжнародного червоного хреста.   

Ключові слова: неурядові організації, Армія спасіння, рух «Анонімні 
алкозалежні», Міжнародний червоний хрест. 

Семінарське заняття 3. Специфіка соціально-педагогічної роботи 
неурядових організацій в системі соціального захисту населення (2 год.) 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 3, 4 
Додаткові: 1 

 
Тема 3. Благодійність в системі соціального захисту населення (4 год.) 

Організаційні форми благодійництва в сучасній світовій практиці. 
Специфіка та напрями благодійної роботи з вразливими сім’ями. 

Ключові слова: благодійництво, благодійні організації, благодійні фонди. 
Семінарське заняття 4. Діяльність міжнародних благодійних 

організацій за кордоном. (2 год.) 
Рекомендовані джерела: 
Основні:  1, 2, 3, 4 
Додаткові: 1, 2 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
«Соціально-педагогічна робота з різними категоріями клієнтів в 

зарубіжних країнах» 
 
Тема 1. Специфіка соціально-педагогічної роботи з сім’ями та дітьми в 
зарубіжних країнах (2 год.) 

Робота дитячих соціальних служб. Робота з сім’ями та дітьми як 
пріоритетний напрям діяльності соціальних служб США. Підрозділи дитячих 
соціальних служб. Види підтримки сімей та їх дітей. Проблеми взаємодії 
соціальних працівник та сімей. Робота з неповними сім’ями в зарубіжних 
країнах. Послуги з надання допомоги сім’ям у вихованні та догляд за дітьми. 
Контактна модель роботи з сім’єю в Швеції. Діяльність служб захисту дітей від 
насильства в сім’ї в США. Мостова сім’я як форма влаштування дітей в 
Великобританії. 

Ключові слова: дитячі соціальні служби, підтримка сім’ї, неповні сім’ї, 
контактна модель роботи, служба захисту дітей, мостова сім’я. 

Семінарське заняття 5. Соціальне обслуговування сім’ї та дітей в 
зарубіжних країнах (2 год.) 

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

 
Тема 2. Піклування та соціально-правовий захист дітей та молоді за 
кордоном (2 год.) 

Соціальний захист дітей та молоді за кордоном. Молодіжна політика та її 
вплив на соціально-правовий захист дітей та молоді за кордоном. Особливості 
соціально-правового захисту дітей та молоді в США, Великобританії, 
Німеччині, Швеції. 

Ключові слова: молодіжна політика, піклування, соціально-правовий 
захист. 

Семінарське заняття 6, 7. Піклування та соціально-правовий захист дітей 
та молоді за кордоном (2 год.) 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 3 
Додаткові: 2  

 
Тема 3. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю з девіантною 
поведінкою (2 год.) 

 Технології соціальної та соціально-педагогічної роботи з дітьми та 
молоддю, які мають девіантну поведінку. Досвід впровадження профілактики 
вживання наркотичних речовин. Соціальна та соціально-педагогічна робота з 
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неповнолітніми правопорушниками в країнах ЄС та США. 
 Ключові слова: девіантна поведінка, правопорушення, профілактика, 

профілактичні програми.  
 Семінарське заняття 8. Соціальна та соціально-педагогічна робота з 
неповнолітніми правопорушниками за кордоном (2 год.) 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2, 3 
Додаткові: 1, 2  

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

Вид діяльності студента 
М

ак
си

м
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к-
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лі
в 

за
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иц
ю

 

Модуль 1 Модуль 2 
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Відвідування лекцій 1 3 3 3 3 
Відвідування семінарських 
занять 

1 4 4 4 4 

Відвідування практичних 
занять 

1 - - - - 

Робота на семінарському 
занятті 

10 4 40 4 40 

Робота на практичному занятті 10 - - - - 
Лабораторна робота (в тому 
числі допуск, виконання, 
захист) 

10 - - - - 

Виконання завдань для 
самостійної роботи 

5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 
Виконання ІНДЗ 30 - - - - 
Разом - 77 - 77 
Максимальна кількість балів: 154 
154:100=1,54. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,54 = загальна 
кількість балів. 
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6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
«Робота соціальних організацій в системі соціального захисту та 

підтримки населення»  
 

1. 1 В міжнародних пошукових базах знайти статті (4 шт.) та наукові праці на 
запропоновані теми (лише зарубіжних науковців) та зробити до них анотації: 
 Особливості соціальної допомоги дітям, підліткам і їхнім родинам. 
 Основні принципи профілактики соціальної допомоги. 
 Головні функції соціальної роботи. 
 Особливості соціального захисту дітей. 

Критерії оцінювання: 
1. Змістова складова - 4 бали (див. завдання) 
2. Оформлення текстового документа - 1 бал (див. Вимоги до оформлення) 
Рекомендовані джерела: 
Основні:  1, 2, 3, 4 
Додаткові: 1, 2 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

«Соціально-педагогічна робота з різними категоріями клієнтів в 
зарубіжних країнах» 

 
1. 1. Розробити конспект на тему: «Зміст, форми та методи соціально-

педагогічної роботи з різними категоріями клієнтів в зарубіжних країнах» 
2. Написати есе на тему: «Використання досвіду соціально-педагогічної 

роботи з різними категоріями клієнтів в зарубіжних країнах в українській 
системі соціально-педагогічної роботи». 

Критерії оцінювання: 
1. Змістова складова - 4 бали (див. завдання) 
2. Оформлення текстового документа - 1 бал (див. Вимоги до оформлення) 
Рекомендовані джерела: 
Основні:  1, 2, 3, 4 
Додаткові: 1, 2 

 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

 Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування в електронному 
курсі. 

Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  
Види тестових завдань: 

 Із вибором однієї правильної відповіді; 
 На встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; 
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 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. 
За змістовим модулем – залік. 

 
6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контроля. 
1. Традиції соціальної допомоги нужденним в давніх суспільствах. 
2. Характеристика основних положень концепції „держави загального 
добробуту”. 
3. Особливості підготовки спеціалістів соціальної сфери за кордоном. 
4. Особливості волонтерства в зарубіжних країнах. 
5. Теоретичні положення М. Річмонд щодо організації соціальної роботи. 
6. Соціальне обслуговування людей похилого віку  за кордоном. 
7. Програми  соціально-педагогічної роботи з молоддю в США. 
8. Технології роботи з людьми, які мають залежність (на прикладі однієї з 
країн). 
9.  Історія становлення та розвитку соціальної роботи в Росії. 
10. Характеристика організації соціального забезпечення в зарубіжній 
країні (за вибором студента). 
11. Специфіка системи соціальної роботи з дітьми та молоддю за 
кордоном. 
12. Види соціальних послуг для інвалідів в зарубіжних країнах. 
13. Соціальна підтримка дітей-інвалідів за кордоном.    
14. Система служб соціальної підтримки дітей за кордоном.  
15. Характеристика консультативних служб для чоловіків, які спричинили 
насильство. 
16. Практика роботи амбулаторних консультацій для жінок. 
17. Особливості  соціального  захисту дітей за кордоном. 
18.  Роль дистанційного та відкритого навчання в підготовці соціальних 
працівників. 
19. Соціально-педагогічна робота з молоддю у Франції. 
20.  Характеристика діяльності молодіжних інформаційних центрів 
(Франція). 
21. Діяльність ювенальних центрів у Швеції. 
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22. Характеристика моделей соціального захисту (консервативна, 
ліберальна). 
23. Особливості роботи психолого-педагогічної служби «Гайденс». 
24. Діяльність соціальних служб у Великобританії. 
25. Соціальний захист дітей у Німеччині. 
26. Організація соціальної роботи у Франції. 
27. Участь поштової служби в соціальній допомозі населення Швеції. 
28. Соціальне обслуговування сім’ї та дітей в зарубіжних країнах. 
29. Соціально-педагогічна робота з мігрантами та біженцями в зарубіжних 
країнах. 
30. Особливості підвищення рівня життя бідних та малозабезпечених в 
зарубіжних країнах. 
31. Соціальна робота в закладах охорони здоров’я. 
32. Соціальна робота в системі правоохоронних органів 
 
 
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 «Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю 

у зарубіжних країнах» 
Разом: 60  год., лекції – 12 год., семінарські заняття –  16 год., самостійна робота –  28  год. модульний контроль – 4 год. 

Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Назва 
модуля 

Робота соціальних організацій в системі 
соціального захисту та підтримки 

населення  

Соціально-педагогічна робота з різними 
категоріями клієнтів в зарубіжних 

країнах  
Кількість балів за модуль 77  77 

Лекції 3 (3 бали) 3 (3 бали) 

 
Теми 

 лекцій 

Тема 1. Роль державних та приватних організацій в 
системі соціального захисту населення 
Тема 2. Роль державних та приватних організацій в 
системі соціального захисту населення 
Тема 3. Благодійництво в системі соціального захисту  
населення 

Тема 1. Специфіка соціально-педагогічної роботи з 
сім’єю в зарубіжних країнах 
Тема 2. Піклування та соціально-правовий захист дітей 
та молоді за кордоном 
Тема 3. Зарубіжний досвід соціально-педагогічної 
роботи з людьми, які мають інвалідність 

 
Теми семінарських занять 

Семінарські заняття 
1, 2, 3, 4 (44 бали) 

 
(11 балів: 1 бал – за відвідування; до 10 балів - відповідь) 

 

Семінарські заняття 
5, 6, 7, 8 (44 бали) 

 
(11 балів: 1 бал – за відвідування; до 10 балів - відповідь) 

 

Самостійна робота СР. 1 
(5 балів) 

СР. 2 
(5 балів) 

Види поточного контролю Модульна  контрольна робота  
(25 балів) 

Модульна  контрольна робота  
(25 балів) 

Розрахунок 
144:100=1,44. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,44 = загальна кількість балів. 



 
 
8. Рекомендовані джерела 

Основна (базова) 
1. Капська А. Й. Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах: навч. 

посіб. / А. Й. Капська, Л. М. Завацька, С. В. Грищенко. – К.: Видавничий дім 
«Слово», 2011. – 248 с. 

2. Корнюшина Р. В. Зарубежный опыт социальной работы : [учеб. пособ.] / 
Корнюшина Р. В. – Владивосток : изд-во Дальневосточного университета, 
2014. – 85 с.  

3. Кубіцький С. О. Історія соціальної роботи в зарубіжних країнах: в схемах і 
таблицях : навч. посіб. / Кубіцький С. О. – К. : ДАКККіМ, 2015. – 124 с. 

4. Кубіцький С. О. Історія соціальної роботи в зарубіжних країнах : навч. 
посіб. / Кубіцький С. О. – К. : ДАКККіМ, 2009. – 298 с. 

5. Новак Е. С. Социальная работа за рубежом : учеб. пособ. / Новак Е. С., 
Лозовская Е. Г., Кузнецова М. А. ; под общ. ред. Е. С. Новак. – Волгоград : 
ВолгГУ, 2011. – 172 с. 

 
Додаткова 

1. Безлюдна В. В.  Система соціальної роботи з сім'єю в США: дис. … канд. 
пед. наук : 13.00.05 / Безлюдна Віта Валеріївна. – К., 2012. – 221 с. 

2. Василькова Т. А. Социальная педагогика: учеб. пособ. /  
Т. А. Василькова, Ю. В. Василькова – М. : КНОРУС, 2010. – 240 с. 

3. Гуров В. Н. Социальная работа образовательных учреждений с семьей : 
учеб. пособ. / Гуров В. Н. – М. : Педагогическое общество России, 2016. – 
320 с. 

 
 

http://library.kmpu.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?bib=22443

