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1. Опис павчальноi дисциплiни
РГШД <<Соцiально-педагогiчна дiялънiсть з рiзними категорiями дiтей,

молодi та сiмей>>. Змiстовний модуль <Мiжвiдомчий пiдхiд у соцiально-
педагогiчнiй дiяльностi з дiтьми та сiм'ями груп ризику)

2. Мета та завдання навчальноi дисциплiни

Метою викладання змiстового модуля <Мiжвiдомчий пiдхiд у соцiа-пьно-
педагогiчнiЙ дiялъностi з дiтьми та сiм'ями груп ризику) е: ознайомити
студентiв з теоретичними засадами соцiально-педагогiчноi дiяльностi з дiтьми
та сiм'ями груп ризику та сформувати умiння застосовувати мiжвiдомчий
пiдхiд в процесi здiйснення соцi€tльно-педагогiчноi дiяльностi з дiтьми та
оiм'ями груп ризику.

Завданнями змiстового модуля <Мiжвiдомчий пiдхiд у соцiалъно-
педагогiчнiЙ дiяльностi з дiтьми та сiм'ями груп ризику) е оволодiння такими
компетенцiями як:

- розумiння значущостi для власного професiЙного розвитку iсторичного
досвiду людства, европейських цiнностей;

- володiння знаннями нормативно-правовоi бази соцiального захисту
населеннrI, здатнiсть забезпечувати права дитини та ik сiмей, органiзацii
соцiально-правовоТ дiяльностi у рiзних iнститутах соцiального
виховання;
здатнiстъ дiяти згiдно Етичним спецiалiстiв 1з соцiальноТздатнlстъ д|яти згlдно з -trтичним кодексом спецlалlстlв 1з col]

роботи (соцiальних працiвникiв i соцiальних педагогiв) Украiни;
- знання особливостей органiзацii та здiйснення соцiально-педагогiчноТ

роботи в рiзних соцiальних iнституцiях, механiзмiв iх взасмодii.

3. Результатами навчання задисциплiною е:

найменчвання показникiв
J

Характеристика дисциплiни за
формами навчання
Щенна заочна

Злliсmо внuй мо dуль < Мiж вidомчuй пidхid у с оцiально-пеd аzоziчнiй
diяльносmi з dimьлtu mа сiwt'ялwu zруп рuзuку>

Курс 4 4
Семестр 7 7
Обсяг кредитiв 2 2
Обсяг годин, в тому числi: 60 60

Аудиторнi 28 8

N{одульний контроль 4
Семестровий контроль
Самостiйна робота 28 52

Форма семестрового контролю



- Знати теоретичнi основи та нормативно-правовi засади iнклюзивноI
освiти, виявляти особливостi та шляхи покращення життедiяльностi
дiтей та молодi з особливостями психофiзичного розвитку;- Знати та дотримуватися етичних принципiв соцiально-педагогiчноi
роботи;

- Вмiти забезпечувати соцiально-правовий захист дiтей, молодi та iх
сiмей.

4. Структура навчальноi дисциплiни

Тематичний план для денноi форми навчання

Назва змiстових модулiв, тем
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Змiстовий модуль I. Теореmuчнi засаdu соцiально-пеdаzоziчно| diяltьносmi з dimьмч mа
с i"lt' я,ltu zруп рuзuку
Тема 1. Нормативно-правовi засади
соцiально-педагогiчноi дiяльностi з дiтьми
та сiм'яп,tи груп ризику

8 2 2 4

Тема 2. Характеристика та типологiя дiтей
та сiмей груtI ризику

9 2 2 5

Тема 3. Методики соцiально-педагогiчноi
дiагностики дiтей та сiмей груп ризику

9 2 2 5

Модулъний контроль 2
Разом 28 6 6 |4

Змiстовий модуль II. Мiжвidо"\4ча взаемоdiя у HadartHi соцiально-пеdаzоziчноi' dополlоzu
Оimя.u mа ci.lt.'яM 2руп рuзuку
Тема 4. Мета, ocHoBHi завдання вiдомств,
установ та органiзацii, що здiйснюють
соцiально-педагогiчну дiяльнiсть з дiтьми
та сiм'ями груп ризику.

8 2 2 4

Тема 5. OcHoBHi напрями мiжвiдомчоi
взасмодii у сочiально-педагогiчнiй
дiяльностi з дiтьми та сiм'ями груп ризику

9 2 2 5

Тема 6. Iнструментарiй соцiального
rrедагога у наданнi соцiально-педагогiчноi
доrrомоги дiтям та сiм'ям груrт ризику

9 2 2 5

Тема 7. Взаемодiя соцiальних педагогiв
навчаJIьних закладiв з органами та
службами щодо захисту праз дiтей

4 2 2

Модульний контроль 2
Разом з2 8 8 l4

Усього 60 l4 |4 28



Тематичний план для заочноi форми навчання

5. Програма навчальноi дисциплiни
Зл,tiсmовнuй моdуль / Теоретичнi засади соцiально-педагогiчноI дiялъностi з

дiтьми та сiм'ями груп ризику.

Лекцiя 1. Нормативно-правовi засади соцiально-педагогiчноi дiяльностi з
дiтъми та сiм'ями груп ризику (2 год).

Визначення поняття <<складнi життевi обставини>>, порядок наданнrI
соцiальних послуг дiтям та молодi, якi знаходяться в складних життевих

Назва змiстових модулiв, тем
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ЗмiсmовнuЙ ллоdуль l. Теореmuчнi засаdч соцiально-пеdаzоziчноi' diяльносmi з
dimьл,tu mа сiл,t'яtwu zруп рuзuку
Тема 1. Нормативно-правовi засади
соцiально-педагогiчноТ дiяльностi з дiтьми
та сlм ями груп ризику

10 2 8

Тема 2. Характеристика та типологiя дiтей
та сiмей груп ризику

10 2 8

Тема З. Методики соцiально-педагогiчноТ
дiагностики дiтей та сiмей груп ризику

10 10

Разом з0 2 2 26
З-цliсmовuЙ моdуль 2. Мiжвidол,tча взаеллоdiя у HadaHHi соцiально-пеdаzоziчноl'
dопол,tоzu dimялl mа сiл,t'ял| zруп рuзuку
Тема 4. Мета, ooHoBHi завдання вiдомств,
установ та органiзацii, що здiйснюють
соцiально-педагогiчну дiяльнiсть з дiтьми
та сiм'ями груп ризику.

5 2 a
J

Тема 5. OcHoBHi напрями мiжвiдомчоi
взаемод1l у соцli}льно-педагогrчнlи
дiяльностi з дiтьми та сiм'ями груп ризику

5 2 a
J

Тема 6. Iнструментарiй соцiального
педагога у наданнi соцiально-педагогiчноi
допомоги дiтям та сiм'ям груп ризикy

10 10

Тема 7. Взасмодiя соцiальних гrедагогiв
навчальних закладiв з органами та
службами щодо захисту прав дiтей

10 10

Разом 30 2 2 26
Усього 60 4 4 52



обставинах, категорii осiб та сiмей, яким мають надаватись соцiальнi посrr5rги.
Визначення шоняття соцiальна робота з сiм'ями, дiтьми та молоддю. Принципи
та засади дiяльностi соцiального педагога при здiЙсненнi соцiальноI роботи з
сiм'ями, дiтьми та молоддю. Психологiчнi послуги та соцiально-педагогiчнi
послуги.

OcHoBHi поняття лекцii: соцiальнi послуги, нормативно-правове
забезпеченнrI, соцiальна робота, принципи та засади дiяльностi соцiалъного
педагога, дiти та сiм'i груп ризику, складнi життевi обставини, соцiа-rrьно-
педагогiчнi та rrсихологiчнi послуги.

CelwiHapcbKe заняmmя ]. Нормативно правове забезпечення дiяльностi
Служби у справах дiтей (2 год).

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi - I,2,З;
Щодатковi - I,2 ,З , 4, 5, 6, 7 ,8, 9, 10, tl, 12, 1З .

Лекцiя 2. Характеристика та типологiя дiтей та сiмей груп ризику (2 год.)
Категорii осiб та сiмей, яким мають надаватись соцiальнi послуги та

здiйснюв жися соцiальний супровiд.
OcHoBHi поняття лекцii: Безпритульнiсть, сирiтство, психологiчний розлад,

бездогляднiсть, жорстоке поводження, малозабезпеченiсть, безробiття,
ухиляння вiд виконаннrI обов'язкiв, позбавлення батькiвських прав, стихiйне
JIихо, дискримiнацiя.

Селliнарське заняmmя 2. Типологiя сiмей складноi життсвоI оитуацii (2 гол.)
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi 1,З,7;
Щодатковi - 2, 5.

Лекцiя -3. Методики соцiально-педагогiчноi дiагностики дiтей та сiмей груп
ризику 12 гол.).

CyTHicTb i змiст rrоняття <<дiагностикa>). Види соцiально-педагогiчноi
дiагностики. Технологii соцiально-педагогiчноi дiагностики. OcHoBHi ознаки
соцiальноi та психологiчноi технологiТ. Мiждисциплiнарний характер
соцiальних технологiй. CyTHicTb поняття <<соцiально-педагогiчна
дiагностика>>. Психологiчна, медична, соцiалъна, педагогiчна дiагностики.

OcHoBHi поняття лекцii: дiагностика, види дiагностики, технологii
дiагностики, ознаки технологiй, соцiальнi технологiТ, соцiально-педагогiчна
дiагностика.

CelwiHapcbKe заняmmя 3. Складовi соцiально-педагогiчноi дiагностики (2
год.).

Р eKoMeHdo BaHi duсерела :

OcHoBHi - 2, З, 6;

Щодатковi -t2, 13.



Змiсmовнuй лlоdуль.II Мiжвiдомча взаемодiя у наданнi допомоги соцiально-
педагогiчноi допомоги дiтям та сiм'ям груп ризику.

Лекцiя 4. Суб'екти здiйснення соцiально-педагогiчноi дiяльностi з дiтьми та
сiм'ями груп ризику. (2 год).

N4eTa дiяльностi Служби у справах дiтей: забезпечення реалiзацii державноi
полiтики у сферi питань дiтей та сiмей з дiтьми; захист прав свобод та законних
iHTepeciB дiтей; профiлактика негативних проявiв HapKoMaHii, алкоголiзму та
ПРаВОПОРУШенъ сереД дiтеЙ та ixHix батькiв; пiдтримкатанадання соцiальних
ПОСЛУГ Дiтям Та сiм'ям з дiтьми, якi опинились в складних життевих
ОбСтавинах, дiтям-сиротам, та дiтям позбавленим батъкiвського пiклування.

ЗавДання Щентрiв соцiальних служб для ciM'i, дiтей та молодi: виявленшI та
ОбЛiК Сiмей, дiтей та молодi, якi перебувають у складних житт€вих обставинах
i потребУють стороннъоi допомоги, оцiнка потреб сiмей, дiтей та молодi, якi
ПеРебУвають окладних життевих обставинах i потребують стороннъоi
ДОПОМОГИ, У ТОМУ числi оiмеЙ уrасникiв антитерористичноi операцii та
внУтрiшнЬо перемiщених осiб( визначення видiв соцiальних послуг та методiв
соцiальноi роботи).

OcHoBHi принципи роботи органiв опiки та пiклування. Об'екти i суб'екти
соцiальноi опiки i пiклування. CyTHicTb технологii соцiальноi опiки i
пiклчвання.

OcHoBHi Поняття лекцii: суб'скти соцiально-педагогiчноТ дiяльностi; Служба
У СПРаВаХ дiтеЙ, Щентри соцiальнlтх служб для ciM'T, дiтей та молодi, органи
опiки та пiклування, пенiтенцiарнi служби, Уповноваженi пiдроздiли органiв
Нацiональноi полiцii, органи охорони здоров'я, органи освiти та навчальнi
заклади.

Сел,tiнарське заняmmя 4. Мiжвiдомча взаемодiя установ та органiзацii, що
здiЙснюють соцiа_гlьно-педагогiчну дiяльнiсть з дiтьми та сiм'ями груш ризику
(2 год).

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi - |, 2,3, 4;

Щодатковi - 1-1З.

Лекцiя J. OcHoBHi напрями мiжвiдомчоi взаемодii у соцiально_
педагогiчнiй дiяльностi з дiтьми та сiм'ями груп ризику (2 год.).

Специфiка мiжвiдомчоi взаемодiI. Змiст поняття <<мiжвiдомча
взаемоДiя>>. Принципи мiжвiдомчого пiдходу у роботi установ соцiальноi
сфери.

OcHoBHi форми мiжвiдомчоТ взаемодii:
мiжвiдомчих проектiв та програм (посднання
iHTepeciB i можливостей); створення мiжвiдомчих

спiльна робота з реалiзацii
вiдомчих i територiальних
координацiйних комiсiй, рад

тощо; створення комунiкативноi системи; розробка нормативноi бази, яка
регламентус ocHoBHi принципи i правила спiлъноi роботи рiзних закладiв та



установ; проведення мiжвiдомчих нарад, ceMiHapiB, конференцiй, робочих
груп фахiвцiв та iнших заходiв з обмiну досвiдом; використання iнновацiйних
методик, технологiЙ роботи, якi передбачають спiльну дiяльнiсть рiзних
установ при вирiшеннi проблем.

Приклади мiжвiдомчоi взаемодii на piBHi держави: комiсiя з координацii
дiй щодо виконання Конвенцii ООН про права дитинщ Всесвiтньоi декларацii
про забезпечення виживання, захисту i розвитку дiтей та НацiональноI
про|рами "Щiти УкраiЪи"; ВсеукраiЪсъка мiжвiдомча координацiйно-
методична рада з правовоi освiти населення; Комiсiя з питань захисту прав
дитини як консультативно-дорадчого органу, до якого входятъ представники
держадмiнiстрацiТ чи органiв мiсцевоi влади, соцiальних служб,
правоохоронних органiв, юридиtIних структур, |ромадськостi.

OcHoBHi понrIття лекцii: мiжвiдомча взаемодk, мiжсекторальний пiдхiд,
форми мiжвiдомчоi взасмодii, комунiкативнi системи, технологii та методики
мiжвiдомчоТ взаемодiТ, мiжвiдомчi декларацii, KoMicii, про|рами, проекти.

Сел,tiнарське заняmmя 5. Алгоритми спiвпрацi та мiжвiдомчоi взаемодii в
соцiально-педагогiчнiй дiялъностi з дiтьми та сiм'ями груп ризику (2 гол.).

Р екоменd о BaHi dэю ерела:
OcHoBHi -2,З,5,6;
Щодатковi- 10, 11.

Лекцiя б. Iнструментарiй соцiального педагога у наданнi соцiально-
педагогiчноI допомоги дiтям та сiм'ям груп ризику (2 год.).

Метод теоретичного моделювання; анкети, опитув€tлъники, експертнi
оцiнки; спостереження, тести, лабораторний експеримент, соцiометрiя;
контактна бесiда, педагогiчний консилiум.

Алгоритм соцiалъно-педагогiчноТ дiагностики: 1. Констатацiя фактiв.
2. Iсторiя клiента i розвиток клiснта, аналiз соцiальноi ситуацii. 3. Висунення
гiпотези допомоги. 4. Збiр додатковоi iнформацii для перевiрки гiпотези. 5.
Перевiрка гiпотези. б. При необхiдностi повторення процедури.

Iнтерв'ю, <<соцiальна iсторiя> клiснта. Схема складання icTopii розвитку
клiснта.

OcHoBHi поняття лекцii: iнструментарiй, методи, соцiалъно-педагогiчний
паспорт, соцiалъно-педагогiчниЙ експеримент, соцiально-педагогiчниЙ
монiторинг, €IJIгоритми соцiально-педагогiчноТ дiагностики, соцiальна iсторiя
клiента.

Селliнарське заняmmя б. Методики дiагностики та виявлення дiтей груп
ризику (2 гол).

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi -2,3,4,7,8;
.Щодатковi -12.

Лекцiя 7. Взасмодiя соцiальних педагогiв навчальних закладiв з органами та



службами щодо захисту прав дiтей (2 год.).
Методичнi рекомендацii щодо взаемодii педагогiчних працiвникiв у

навч€шьних закJIадах та взасмодii з iншими органами i службами щодо захисту
прав дiтей.

Пtорстоке поводження з дитиною. Насильство в ciM'T. Ознаки насильства.
lii працiвникiв психологiчноi служби у разi виявлення ознак насильства над
дитиною.

Протокол Н-1 про отриманнrI вiдомостей про вчинення насильства над
дитиною або реальну загрозу його вчиненнrI. Протокол - 2-Н <!ii працiвника
психологiчноi служби у випадку, коли BiH стае свiдком насильства або
жорстокого поводження з дитиною).

Наказ MiHicTepoTBa соцiальноi полiтики Украiни, MiHicTepcTBa внутрiшнiх
справ Украiни, MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни, MiHicTepcTBa охорони
здоров'я УкраiЪи вiд 19.08.2014 Jф 564186З19451577 оПро затвердження
Порядку розгляду звернень та повiдомлень з приводу жорстокого поводженнrI
з дiтьми або загрози його вчинення>>.

OcHoBHi поняття лекцii: взаемодiя, права дiтей, служби захисту прав дiтей,
жорстоке поводження, насильство в сiм'I, порядок дiй працiвникiв
псIltхологiчноТ служби.

CeMiHapcbKe зQняmmя 7. Мiжвiдомча взасмодiя в процесi соцiально-
педагогiчноi допомога сiм'ям, постражд€Lлим в наслiдок АТО (2 гол.).

Р eKoMeHdoBaHi dэrcерела:
OcHoBHi -2,7,8;
Щодатковi - 6, 8, 9, 1 1.

б. Контроль навчальних досягнень

б.1. Система оцiнювання навчальних досягнень студентiв
денно1 и навчання

Вид дiяльностi студента

д
FооЁ
ll

цц
сЁ_а(,
cd(Ё
>ю

Молуль 1 Молуль 2

Fa

za

Ф

Ф(ýНю
ýо

-ýd

лл
оtr
л!itrн
ýdо

a0

дýЁ,о
ztsýо

z.E

Вiдвiдування лекцiй 1
aJ J 4 4

Вiдв дування семlнарських занять 1
a
J

a
J 4 4

Вiдв дування практичних занять 1

Робота на ceMiHapcbкoMy заняттi 10 з 30 4 40
Робота на практичному заняттi 10

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

10



Виконання завдань для самостiйноi
роботи

5 1 5 1 5

Виконання модульноТ роботи 25 1 25 1 25

Виконання IНЩЗ з0
Разом 66 78

Максимальна кiлькiсть балiв: I44 бали
Розрахунок коефiцiента: 144: 100:1,44;К=|,44

но1 и навчання

Вид дiяльностi студента

л
{:-.о*Е

=Фт
-Е
ýсОссY.-ФЕ
zLc

Молуль 1 Молуль2

yr

Фб-
EcJлю
zo
о -_ч

dq

>у,

,;a
=д
:Zo

д
dE
Еdдю
аiдАо
бч
(€ц
>,Е

Вiдвiдування лекцiй 1 1 1 1 1

В iдвiдування семiнарських занять 1 1 1 1 1

В iдвiдування практичних занrIть 1

Робота на ceMiHapcbкoмy заняттi 10 1 10 1 10

Робота на практичному заняттi 10

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

10

Виконання завдань для самостiйноi
роботи

5 a
J 15 4 20

Виконання модульноТ роботи
Виконання IНДЗ 30
Разом 27 з2

МIаксималъна кiлькiсть балiв: 59 балiв
Розрахунок коефiцiента: 59 : 100: 0,59; К:0,59

6.2, Завдання для самостiйноi роботи та критерii Ti оцiнювання.

Моdуль I. Теореmuчнi засаdu соцiально-пеdаzоziчноi' diяльносmi з dimbMu
mа сiJчI'яwtu zруп рuзuку.

Telwa. Мiжвiдомчий пiдхiд соцiалъного педагога у здiйсненнi соцiально-
педагогiчноi дiяльностi з рiзними типами дiтей та сiмей груп ризику (14 год.)

Саlwосmiйна робоmа 1. Схематично зобразiть модель мiжвiдомчоi
взаемодii, вiдповiдно до напряму дiяльностi соцiального педагога.

1. Робота у випадках виявлення факту та розгляду звернень та повiдомлень
з приводу жорстокого поводження з дiтьми або за|рози його вчинення.

2. Робота з дiтьми, якi мають проблеми у поведiнцi (делiнквентна, девiантна
поведiнка).



3. Робота з дiтьми, схильними до проявiв суiцидальноi поведiнки.
4. Робота з дiтьми, якi опинилисяу скJIадних життевих обставинах.
5. Робота з дiтьми з особливими освiтнiми потребами.
6. РОбота з батъками, якi ухиляються вiд наJIежного виконання cBoik

батькiвських обов'язкiв.
Критерii оцiнювання:
1. Змiстова складова - 4 бали
2. Оформлення документа - 1 бал.

Моdуль II. Мiжвidомча взаел,tоdiя у HadaHHi соцiально-пеdаzоziчно|'
dопомоzu dimял,t mа сiлl'rL\4 2руп рuзuку.

Тел,tа: Напрями та форми мiжвiдомчоi взасмодii соцiалъного педагога у
СоЦiально-педагогiчнiй дiяльностi з дiтьми та сiм'ями, якi опинились в
складних життевих обставинах (14 год.).

Самосmiйна робоmа 2. Заповнiть таблицю. Соцiально-педагогiчна
дiяльнiсть соцiального педагога з дiтьми та сiм'ями, якi опинились в складних
}Iiиттсвих обставинах.

с ta,l ad Hi лrc аmmев i о б сmав ан u Харакmерuсmuка Напря"uка,
засобu,
форлlu i
ллеmоdа

робоmu.

Форлtu
мiлrcвidомчо'i
взаемоdiя

Монслuвi
ресурсu

Факmорu
рuзаку

Iнвалiднiсть батькiв або дiтей,

Вимушена мiграцiя
Наркотична або алкогольна
залежнiсть одного з членiв ciM'i
Перебування одного з членiв
ciM'i у мiсцях позбавлення волi
Важковиховуванiсть дитини,
девiантнiсть
насильство в сiм'i
Безпритульнiсть

Сирiтство

Складнi стосунки в ciM'i,
психологiчний розлад.
Вiдсутнiсть }Itитла або роботи.

Бездогляднiсть.

Виникнення ризику для
здоров'я та життя (зокрема,
проживання на екологiчно
забруднених територiях, в



районi епiдемiТ, антисанiтарних
умовах тощо).

Критерii оцiнювання:
1. Змiстова складова- 4 бали
2. Оформлення текстового документа - 1 бал.

6.З. Форми проведення модульного контролю та критерii оцiнювання.
Модульний контроль здiйснюеться у виглядi тестування.

правильне питаннrI оцiнюеться в 1 бал.
вudu mесmов|lх завdань :

СтУдентаМи пропонуються TecToBi завдання у кiлькостi 25 питань. Кожне

iз вибором однiеi правильноi вiдповiдi;
iз вибором декiлькох правильних вiдповiдей;

на встановлення вiдповiдностi запропонованих наборiв тверджень;
завдання на вiдтворення правилъноТ вiдповiдi (формулювань понятъ) по
пам'ятi;

- завдання вiдкритого типу, що передбачае розгорнуту вiдповiдь.
Крumepii' оцiнювання:
Виконання тестових завдань - максимум 25 балiв.

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерii оцiнювання.
за змiстовим модулем - не передбачено навч.Lльним планом.

б.5. Орiснтовний перелiк питань для семестрового контролю (комплексного
екЗаМенУ) з модуля <МiжвiдомчиЙ пiдхiд у соцiально-педагогiчнiй дiяльностi
з дiтьми та сiм'ями груп ризику).
1. Визначте поняття <<мiжвiдомча взаемодiя>.
2. Коротко охарактеризуйте ocHoBHi завдання дiяльностi установ та

органiзацiЙ, що беруть участь у мiжвiдомчiй взасмодii пiд час здiйсненнrl
соцiально-педагогiчноi дiяльностi з дiтьми та сiм'ями груп ризику.З. .Щайте характеристику сiм'ям, що опинилисъ в складних життевих
обставинах.

4. Нормативно-правове забезпеченнrI дiяльностi Служби у справах дiтей.
5. Розкрийте скJIадовi соцiально-педагогiчноi дiагностики дiтей та сiмей

груп ризику.
6. ФОРми взаемодii соцiального педагога з органами опiки та пiклування в

процесi здiйснення соцiалъно-педагогiчноi дiяльностi.
7. Форми взаемодiТ соцiального педагога з Службами у справах дiтей в

процесi здiйснення соцiально-педагогiчноi дiяльностi.
8. Форми взаемодii соцiального педагога з Щентрами соцiальних сJý/жб для

ciM'T, дiтей та молодi в процесi здiйснення соцiально-педагогiчноi
дiяльностi.



9,

10.

11.

|2.

1з.

14,

15.

Форми взаемодii соцiального педагога з Уповноваженими пiдроздiлами
органiв Нацiональноi полiцii в процесi здiйснення соцiально-педагогiчноi
дiяльностi.
Форми взаемодii соцiального педагога з органами охорони здоров'я в
процесi здiйснення соцiально-педагогiчноi дiяльностi.
Мiжвiдомча взасмодiя в процесi соцiально-педагогiчноТ допомоги сiм'ям,
постражд€Lllим в наслiдок АТО.
Опишiть аlrгоритм мiжвiдомчоi взасмодii у випадках виr{вленIuI факту та
розгляду звернень та повiдомлень з приводу жорстокого поводження з
дiтьми або загрози його вчинення.
Опишiть €Lлгоритм мiжвiдомчоi взаемодiТ у соцiалъно-педагогiчнiй
дiялъностi з дiтьми, якi мають проблеми у поведiнцi (делiнквентна,
девiантна поведiнка).
Опишiть ztлгоритм мiжвiдомчоi
дiяльностi з дiтьми, схильними до
Опишiть €Lлгоритм мiжвiдомчоi
дiяльностi з дiтьми, якi опинилися

взасмодii у соцiально-педагогiчнiй
проявiв суiцидальноi поведiнки.
взасмодii у соцiально-педагогiчнiй

у скJIадних життевих обставинах.
16. Опишiть €шгоритм мiжвiдомчоТ взаемодiТ у соцiально-педагогiчнiй

дiяльностi з дiтьми з особливими освiтнiми потребами.
17. Опишiть €Lлгоритм мiжвiдомчоi взаемодii у соцiально-педагогiчнiй

дiяльностi з батьками, якi ухиляються вiд належного виконання cBoik
батькiвських обов'язкiв.

6.6. Шкала вiдповiдностi оцiнок

Оцiнка кiлькiсть балiв

Вiдмiнно 1 00-90
Дуже добре
Добре

82-89
75-81

Задовiльно
Щостатньо

69-74
60-68

Незадовiльно 0-59
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8. Рекомендованi джерела
OcHoBHi (базовi)

1. Безпалько О. В. Органiзацiя соцiалъно-педагогiчноi роботи з дiтьми
МолоДДю У територiальнiЙ громадi: теоретико-методичнi основи
монографtя l О. В. Безпалько. - Киiв : Наук. cBiT, 2006. -ЗбЗ с.

2. Методичнi рекомендацii щодо взаемодii педагогiчних працiвникiв у
навчалъних закладах та взаемодii з iншими органами i службами щодо
захисту прав дiтей : Лист MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 28.10.2014
р. лъ I19-557 [Електронний ресурс]
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