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служби в соцiальнiй сферi>

Найменування показникiв
Характеристика дисциплiни за
формами навчання
денна заочна

Злliсmовнuй л,tоdуль <Спецiалiзованi слуэlсбu в соцiальнiй сферi>
Курс 4
Семестр 7 8

Обсяг кредитiв 1 1

Обсяг годин, в тому числi: з0 30
Аудиторнi l4 |4
Модульний контролъ 2 2
Семестровий контроль
Самостiйна робота 20 8
Форма семестрового контролю

2. Мета та завдання навчальноi дисциплiни

Метою викладання змiстового модуля <Спецiалiзованi служби в соцiальнiй
сферi> е: ознайомити студентiв з специфiчними особливостями та принципами
органiзацii соцiальноi роботи в спецiалiзованих службах.

Завданнями змiстового модуля е оволодiння такими компетенцiями як:
- здатнiсть шукати, оброблятитаанаrriзувати iнформацiю з рiзних джерел;
- здатнiсть до генерацii нових iдей, творчого пiдходу до вирiшення
професiйних знанъ;
- здатнiсть до володiння оперуваЕня методикою соцiалъного дослiдження

та методами статистики. Здатнiстъ до rrроектування соцiальних дослiджень,
аналiзу та iнтерпретацii Тх результатiв, використаннJI у практичнiй
дiяльностi.

3. Результатами навчання за дисциплiною е здатнiсть до проектуваннrI
соцiальних дослiджень, аналiзу та iнтерпретацiТ ix результатiв, використанIuI

у практичнiй дiяльностi.



4. Структура навчальноi дисциплiни

тематичний план для денноi форми навчання

Назва змiстових модулiв, тем
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Змiстовий модуль 1. Орzанiзаtliя наdалtня соцiа,пьлtuх посJLу? у рiзнuх сферах
суспlльно?о жummя

Тема 1. ,Щержавнi й недержавнi
спецiалiзованi с;ryжби соцiальноi сфери в
YKpaiHi: суrасний стан та rrерспективи
розвитку

7 2 5

Тепла 2. Моделi надання соцiальних послуг
,v сферi соцiапьного захисту, охорони
здоров'я та у сферi освiти

7 2 5

Тема З. Традицiйнi та iнновацiйнi форми
державного влаштування дiтей, що
потреб\тоть соцiального захисту

4 2 2

Тема 4. Органiзаuiя соцiальноi роботи з

сiм'ями тадiтьми, якi опинилися в складних
життевих обставинах

10 2 2 2 4

Модульний контроль 2
Разом 30 6 6 2 |4
Змiстовий модуль 2. Спецiа"пiзованi с,пужбu - по,цi функцiонааьнuй суб'екm соцiальноi'
робоmu в YKpaiHi
Тема 1. Соцiальнi служби пiдтримки жiнок,
якi перебувають в складних }киттевих
обставинах та соцiальна робота з

бездомнипrи

8 2 2 4

Тема 2. Спецiалiзованi заклади реабiлiтацii
дiтей та молодi з iнвалiднiстю

] 2 5

Тема З. Органiзацiя роботи спецiа_ltiзованих
служб у сферi профiлактичноi Dоботи

7 2 5

Тема 4. Спецiалiзованi служби у наданнi
послуг вiйськовослужбовцям та учасникаI\4
бойових дiй;

4 2 2

Тема 5. Сучаснi моделi надання соцiа-пьних
послуг людям похилого BiKy; бiженцям та
тимчасово-перемiщеним особам.

2 2

Модyльний контроль 2

Разом з0 4 8 2 14

Усього 60 10 \4 4 28



5. Програма навчальноi дисциплiни

Змiстовий модуль I. Органiзацiя наданця соцiальних послуг у рiзних
сферах суспiльного життя

Лекцiя 1. Щержавнi й недержавнi спецiалiзованi служби соцiально сфери
в УкраiЪi: сучасний стан та перспективи розвитку (2 години).

Нормативно-правова база здiйснення соцiальноi роботи: заг€Lпьна
характеристика. Щержавне регулювання соцiальноi роботи.

Соцiальнi служби для ciM'i, дiтей та молодi - полi функцiональний
суб'скт соцiальноi роботи в Украiнi. Правовi умови дiяльностi центрiв
соцiальних служб для ciM'T, дiтей та молодi. Загальна характеристика
соцiальних служб, якi надають соцiальнi послуги дiтям. Мiсце i роль центрiв
соцiальних служб для ciM'i, дiтей та молодi в системi державних закладiв
соцiальноТ роботи. OcHoBHi завдання та функцii центрiв соцiальних служб для
ciM'T, дiтей та молодi. Структура мережi центрiв соцiа-шъних служб для сiм'i,
дiтей та молодi.

OcHoBHi поняття: соцiальна робота, соцiальнi посrцrги, державне
регулювання, правовi умови, спецiалiзованi соцiальнi служби, центри
соцiальних служб,

CeMiHapcbKe зuняmmя 1. Моделi надання соцiалъних послуг у сферi
соцiального захисту, охорони здоров'ятау сферi освiти (2 години).

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi - t,2,З,4,5;
lодатковi - 1.2,1 1, 10, 3, 5.

Лекцiя 2. Традицiйнi та iнновацiйнi форми державного влаштування
дiтей, що потребують соцiального захисту (2 години).

Сучаснi аспекти соцiалъноi роботи iз дiтьми та молоддю з iнвалiднiстю.
Органiзацiйнi принципи роботи центрiв соцiально-психологiчноi реабiлiтацiТ
дiтей та молодi з функцiональними обмеженнями. Завдання, функцii служб,
дiяльнiсть яких спрямована на соцiальну реабiлiтацiю дiтей та молодi з
особливими потребами. Нормативно-правове регулювання дiяльностi
спецiалiзованих закладiв соцiального спрямуваншI, спрямованих на роботу з
дiтьми та молоддю з iнвалiднiстю.

Щосвiд роботи спецiалiзованого формування "I_{eHTp соцiально-
психологiчноi реабiлiтацiТ дiтей та молодi з функцiональними обмеженнями".
Киiвська моделъ соцiа_гlьних послуг для розумово вiдсталих iнвалiдiв у
громадi.

OcHoBHi поняття: соцiалъний захист, дiти та молодь з iнвалiднiстю,
соцiальна реабiлiтацiя, спецiалiзованi заклади для дiтей та молодi з
iнвалiднiстю.

CeMiHapcbшe заняmmя 2. Традицiйнi та iнновацiйнi форми влаштування



дiтей, що потребують соцiального захисту в YKpaTHi (2 години).
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi - |,2,З,4,5;
Щодатковi - 2, 4, 5,6, |2

Лекцiя 3. Органiзацiя соцiальноТ роботи з сiм'ями та дiтьми, якi
опинились в скпадних життевих обставинах (2 години).

Альтернативнi ciM'T для дiтей. Нормативно-правова база роботи з
альтернативними сiм'ями. Завдання, ocHoBHi напрями. Здiйснення
соцiального супроводу. Соцiальна пiдтримка сiмей, якi опинилисяу скJIадних
життсвих обставинах та потребують сторонньоi допомоги. Взаемодiя суб'ектiв
соцiальноТ роботи з сiм'ями, якi опинилися у складних життевих обставинах.
Традицiйнi та iнновацiйнi форми державного влаштуваннrI дiтей, що
потребують соцiального захисту.

OcHoBHi поняття: складнi життевi обставини, альтернативнi ciM'i,
соцiальний супровiд, соцiальна пiдтримка, сiм'i, що опинились в складних
життевих обставинах, прийомнi сiм'i, патронатнi сiм'i, наставництво.

опинилися в складних життевих обставинах(2 години).
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi - |,2,З,4,5;
Додатковi- 1, З,4,5,7.

Лабораmорна робоmа 1. Алгоритм надання соцiальноi допомоги та
механiзми мiжвiдомчоi взаемодii при здiйсненнi соцiальноТ роботи з дiтьми та
сiм'ями, якi опинились в складних життевих обставинах (2 години).

ВиiЪне заняття до Служби у справах дiтей м. Киева. Знайомство з метою,
принципами та завданнями дiяльностi служби у справах дiтей м. Киева.
Розгляд та вiдпрацювання соцiалъних задач-ситуацiй з спецiалiстами Служби.

Змiстовий модуль II. Спецiалiзованi служби - полiфункцiональний
суб'ект соцiальноТ роботи в YKpaiHi

Лекцiя 4. Соцiальнi сlryжби пiдтримки жiнок, якi перебувають в
складних життевих обставин ах (2 години).

Моделi соцiальних служб для жiнок. Нормативно-правова база надання
соцiалъноi допомоги жiнкам. Щержавний механiзм полiпшеннrl становища
жiнок в YKpaiHi. Iнформацiйнi та консультацiйнi центри, притулки, центри
допомоги молодим та неповнолiтнiм матерям-одиначкам. Служби розв'язанIuI
проблем жiночого безробiття. Соцiальна пiдтримка жiнок, якi потерпiли вiд
сiмейного насилля. Протидiя торгiвлi жiнками та сексу€tлънiй експлуатацii.
Навчальнi заклади для жiнок. Сприяння розвитку бiзнес-проектiв для
жiночого пiдприемництва.

OcHoBHi поняття: пiдтримка жiнок, неповнолiтнi, матерi-одиначки,
соцiальнi служби пiдтримка жiнок, центри, притулки, жiноче безробiття,
сiмейне насильство, торгiвля людьми, сексу€tльна експлуатацiя, жiноче



пiдприемництво.

CeMiHapcbкe заняmmя 4.
особами (2 години).

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi - |, 2, З, 4, 5;

Щодатковi - 2, 4, 6,7 , 8,

Органiзацiя соцiальноi роботи з бездомними

10.

Селliнарське зuняmmя 5. Спецiалiзованi заклади реабiлiтацii дiтей та
молодi з iнвалiднiстю (2 години).

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi - |,2,З,5;
Щодатков\ - 4, б, 8, 1 |, |2.

Се,wiнарське заняmmя 6. Органiзацiя роботи спецiалiзованих служб у
сферi профiлактичноТ роботи (2 години).

Рекомендованi джерела :

OcHoBHi - \,2, З, 4,5;
Щодатковi - 2, З, 6, 4, 9.

Лекцiя 5. Спецiалiзованi служби у наданнi послуг вiйсъковослужбовцям
та учасникам бойових дlй(2 години).

Вiйськовослужбовцi Украiни як особлива категорiя населення. Система
пiдтримки фiзичного та психiчного здоров'я учасникiв бойових дiй та членiв
ii сiмей. Органiзацiя роботи у сферi зайнятостi колишнiх
вiйськовослужбовцiв та уласникiв вiйськових дiй. Соцiальний супровiд сiмей
учасникiв бойових дiй.

OcHoBHi поняття: )пIасник бойових дiй, ДТО, родини
вiйськовослужбовцiв, пiльги, соцiальний супровiд, соцiальна та психологiчна
реабiлiтацiя, зайнятiсть.

Лаборшmорна робоmа 2. Технологii соцiальноi та психологiчноi
реабiлiтацiТ уrасникiв АТО та Тх родин.

ВиiЪне заняття у <Реабiлiтацiйне вiддiлення для учасникiв АТО
Iнститугу медицини НАМН УкраiЪп. Знайомство з метою, завданшIми та
принципами дiяльностi реабiлiтацiйного вiддiлення (2 години).

CeMiHapcbкe заняmmя 7. Сучаснi моделi надання соцiальних послуг
людям похилого BiKy, iнвалiдам, бiженцям (2 години).

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi - |,2,3,4,5;
Щодатковi -З, 8, 1 1.

б.Контроль навчальних досягнень.
6. 1. Система оцiнювання навчЕtльних досягнень студентiв.

денноi форми навчання
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в двlдування семlнарських занять 1
a
J -J 4 4

в двiдування лабораторних занять 1 1 1 1 1

Робота на семiнарсъкому заняттi 10
.)
J 30 4 40

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

10 1 10 1 10

Виконання завдань для самостiйноi роботи 5
аJ 15 a

J 15

Виконання модульноi роботи 25 1 25 1 25
Разом 87 97
N{аксимальна кiлькiсть балiв: 184 бали
Розрахунок коефiцiента: 184:100 :1,84; К : 1,84

6.2. Завдання для самостiйноi роботи
Злliсmовнuй моdуль /. Органiзацiя надання соцiальних послуг у рiзних

сферах суспiльного життя.
Тема 1. Щержавнi й недержавнi спецiалiзованi служби в YKpaiHi: сl^rасний

стан та перспективи розвитку (5 год)
1. Пiдготувати дайджест наукових публiкацiй на тему ((Мережа

спецiалiзованих формувань в УкраiЪЬ. (2 год)
2. Скласти словник основних TepMiHiB: соцiальний захист, соцiалъне

забезпечення, соцiальна допомога, соцiальна пiдтримка, соцiалъна с.ш5rжба,

спецiалiзована соцiальна служба, соцiальнi служби для молодi, соцiальнi
послуги, складнi життевi обставини. До кожного TepMiHy пiдiбрати 2-3
визначення. З поданих визначень видiлити одне, яке на вашу думку
найбiльш правильно вiдображае змiст поняття. Свою думку обЦрунтувати.
(3 год.)
Вимоги до оформлення:
Обсяг роботи вiд 5 до 7 cTopiHoK набраних у редакторi WORD у виглядi

комп'ютерного файла з розширенням *.doc. IТrгифт TimesNewRoman |4.
Мiжрядковий iнтервал 1,5. Поля з ycix cTopiH 20 мм.

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

Телла 2. Моделi надання соцiальних гIосJIуг у сферi соцiального захисту,
охорони здоровся та у сферi освiти (5 год.).

1. У виглядi письмовоI доповiдi або презентацii представити дiяльнiсть
установи соцiального обслуговування у сферi охорони здоров'я за
вибором (2 год.).

2. У виглядi письмовоi доповiдi або презентацii представити досвiд



дiяльностi установи надання соцiальних послуг рiзним категорiям
населення за вибором (З год.).
Вимоги до оформлення:
Обсяг роботи вiд 5 до 7 cTopiHoK набраних у редакторi WORD у виглядi

комп'ютерного файла з розширенням *.doc. Шрифт TimesNewRoman |4.
Мiжрядковий iнтервал 1,5. Поля з ycix cTopiH 20 мм.

Критерii оцiнювання:
1. Змiстова складова - 4 баsтп.

2. Оформлення текстового документа - 1 бал.

Теlиа 3. Органiзацiя соцiальноi роботи з сiм'ями та дiтьми, якi опинились в
складних життсвих обставинах (4 год.).

1. У виглядi писъмовоi доповiдi чи презентацii представити традицiйнi та
iнновацiйнi форми державного влаштування дiтей, що потребують
соцiального захисту (4 год.).

Вимоги до оформлення:
Обсяг роботи вiд 5 до 7 cTopiHoK набраних у редакторi WORD у виглядi

комп'ютерного файла з розширенням *.doc. Шрифт TimesNewRoman |4.
NzIiжрядковий iнтервал 1,5. Поля з ycix cTopiH 20 мм.

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

Телца 4. Соцiальнi служби пiдтримки жiнок, якi перебуваютъ в складних
життсвих обставинах та соцiальна робота з бездомними (4 год).

1. Розробити модель центру соцiально-педагогiчноТ пiдтримки
неповнолiтнiх MaTepiB (4 год).

Вимоги до оформлення:
Обсяг роботи вiд 5 до ] cTopiHoK набраних у редакторi WORD у виглядi

комп'ютерного файла з розширенням *.doc. Шрифт TimesNewRoman 14.
Мiжрядковий iнтервал 1,5. Поля з ycix cTopiH 20 мм.

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

Тел,tа 5. Спецiалiзованi заклади реабiлiтацii дiтей та молодi з iнвалiднiстю

15 гол).
1. Уявiть, що Ви представляете iнтереси ciM'i. в якiй самотня мати виховус

дитину-iнвалiда (з порушенням опорно-рухового апарату). Що яких
органiзацiй Ви будете звертатися, щоб пом'якшити складну соцiальну
ситуацiю? Запропонуйте програму реiнтеграцiТ дiтей з особливими потребами
в соцiум (5 год.).

Вимоги до оформлення:
Обсяг роботи вiд 5 до 7 cTopiHoK набраних у редакторi WORD у виглядi



комп'ютерного файла з розширенням *.doc. Шрифт TimesNewRoman t4.
NzIiжрядковий iнтервал 1,5. Поля з ycix cTopiH 20 мм.

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

Телла б, Органiзацiя роботи спецiалiзованих служб у сферi
профiлактичноТ роботи (5 год.).
1. Пiдготувати авторську програму профiлактики негативного явища у
пiдлiтковому та молодiжному середовищi (5 год.).
2. Проаналiзуйте етапи дiяльностi служби по роботi з iн'екцiйними
споживачами наркотикiв. Обryунтуйте доцiльнiсть та певну послiдовнiсть
дiяльностi (3 гол).

Вимоги до оформлення:
Обсяг роботи вiд 5 до 7 cTopiHoK набраних у редакторi WORD у виглядi
комп'ютерного файла з розширенням *.doc. Шрифт TimesNewRoman 14.

N4iжрядковий iнтервал 1,5. Поля з ycix cTopiH 20 мм.
КритерiТ оцiнювання:
1. Змiстова складова - 4 бали.
2. Оформлення текстового документа- 1 бал.

б.3. Форми проведення модульного контролю та критерiТ оцiнювання.
Модулъний контролъ здiйснюеться у виглядi тестування.
Студентами пропонуються TecToBi завданIuI у кiлькостi 25 питань. Кожне

пам'ятi;

Крumерit оцiнювання:
Виконання тестових завдань - максимум 25 балiв.

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерii оцiнюванIuI.

За змiстовим модулем - не передбачено навчаJIьним планом.

6,5. Орiснтовний перелiк питань для семестрового контролю
(комплексного екзамену) з модуля <Спецiалiзованi служби в соцiальнiй
сферi>.
i. Мережа спецiалiзованих формувань в соцiалънiй сферi.

2. Втапи становленнrI спецiалiзованих соцiальних служб в Украiнi.
3. CyTHicTb системи роботи спецiалiзованих формувань з рiзними категорiямИ
сiмей.
4. Змiст та форми роботи закладiв соцiального спрямування.



5. Альтернативнi форми сiмейного виховання.
6. Основний змiст та види послуг, якi надають спецiалiзованi служби, що
працюють з вiйськовослужбовцями та уrасниками бойових дiй.
7. Соцiальнi послуги дiтям та молодi, якi надаються через мережу I_{eHTpiB

соцiалъно-психологiчноi реабiлiтацii дiтей та молодi з iнвалiднiстю.
В. Соцiальнi послуги дiтям з iнвалiднiстю, якi надаютъся через мережу I_{eHTpiB

ранньоТ соцiальноi реабiлiтацii.
9, OcHoBHi напрями роботи спецiалiзованих закладiв соцiального спрямування.
10. Особливостi виховання та соцiальноi пiдтримки дiтей, що живуть з ВIЛ.
11. Здiйснення соцiального супроводу дитячих будинкiв сiмейного типу та
прийомних сiмей.
12.Щержавний соцiальний стандарт соцiалъних послуг в центрах соцiально-
психологiчноi допомоги.
13.Сучаснi аспекти соцiальноТ роботи iз студентською молоддю.
1 4.Здiйснення соцiального супроводу неблагополуIних сiмей.
l5. Взасмодiя суб'ектiв соцiальноi роботи з сiм'ями, якi опинилисяу
складних життсвих обставинах.

б.6. Шкала вiдповiдностi оцiнок

Оцiнка кiлькiсть балiв
Вiдмiнно 100-90

Дуже добре
Добре

82-89
75-81

Задовiльно
!остатньо

69-74
60-68

Незадовiльно 0-59



дqх
tr{
о

Ф
р
о

со

t.
\о

л

Ф

Ф
\о
>.9

i[Sd
; ,',
ь

I

ro

9

сý
Ф

о

Ф

(,

\оь

ь ф.*
HJý

ю =ц8r5клп;в
3 3,а 6лUrца
ц!лUNсd,- Х\о rX
Mr!
n*a)z\.ЕýЁý-
аý9Еэ-лбоо(t
цJý9(J ,Б>,

хý
5лzл
- h ;.- лл\
Q.=A-'\
zJ=9*
TOL9!о к its\Фb5l\
т; О х!

r, Y Е -

;Е

ýý

N
,ol4
а
\оо
а.

9.о
F-

9.о

ф

сd
\о
и)

ц

\о
tn
c,l
d
Ёrьюоа
(d

д
о
а.н
о
ý1

д

ýо
z

s
оо

ll

bZ

+
оо

lI

ý
оо

ý ý u'э Р
8.НЕЕё
к б 9 F.ч'+.9 >, Е :-
=н,л!!чН aV.= ý,Ё,Ё ý'q нý 9 ts хбаь " TQох_л

=мd
'; Ll-лýотУо_7^*
zНД+r*
ýt*+л*-z
-нJF1---lw*ь

-чrлz\t_ О О Yъ
,х ф Ф ý!
vлlU

>.х:*
оф:
aЕ >|=-о(о Ц
- cJ ),

о
U

:Ё
!ф

aF.EJo

йv 9'= r.tбFл!
Б с? < E:{rХ
'i+F!*
Ф н)5 Ф _-_trd9Ir , F Ё ,-

б-
Ф

.-.:,
l9Ф<м'
::лд+r

т а о z\;

L il о <\лллм\
a]U ,ч.-

tr
цс

ý
а
F
.9
aa

N

q)

о
х
(i)

ь

хýЁ

а

ц

f''

ф
tr
\о
г-ф

(,)лх
Ё Ё >,Ё

кЬf;Цllg,+ю^* ч Е аБ я.i Е ý Цъ,(Y) 
-О 

F ýZ lX ь}'Е'ё s Е; ЁЁ!vЦ'FНts\

дц ý в Ё.Е*
v\9л.iJv

HL*H
л'F^Uоао

-у
А:д

ц o-v; с0

Еl=х5(i:Ф,
ý.];сlij-ý.: tr.: со\о ý
Е 9 - D х*б:.; ý s\

л!чцФ-v::<ýU

-ох ý\о

2
сdзоюо
о.
(o

9.о
ч
аtо

|.о
(ý

Ф
Б
ю

(ý
ю
\п
с.]

Ф
ьюо
(ý

д
оо-
Fl
о

д
5
ц
€,

!nb*)ýrr5боiэЕ3рiБý
.Е9Н Б,Ьý..'t!сБ*б9ý
Е]ý ý ё зБ\о
ýtFЁЕЕ.
.gБЕdЕоdн = - H.i

дьл
о

J н /l 1

.е Е F х,х
+iлбv

d alx о\
'-Fл_-

Ц d - +:=

ол
tE

'6 ,, вЕ'п F N';*rS
rЁ!tц:iн*ý'* Е Е (ý: са\о

Е В ýЁЁ Ее
&аg?,ý Е а,
&9Е вЕ ЁН

эЁь- а

s;,h i ч

=О-аО_(члл:
i:ЁU;+.:

,- ; л _. 
- 

- 
!

tr Е х ,,1л^ х -
*,-9х-2 ;1+Ф:a

л /l Ф 
l]

Еяцо
д

Фэма

фЕмЯ
ачюа
ФJА

l-ýоф*нЁо
ьZЁ

Ф
F

х

о*.
:с=.*:>д
U:

Ф
t-

(n

*оtsз
х\о
юц(tн

но\ооа
сý

t-.,ооz
сd

(_)

о
о.F
о
ýl

ýн
оэ
lr

F
х
Ф

н
Q

а:

r, =\Jзмо-
Fr*
iл bz

r^i ;йд
'-ъ ralr\ Ц

:lЕ

J:
Ё:

ц'л
liЮ\о-о-
;i ti.a )ý
-,tva

б

|-) ч
цl J

tз Е(а?
уц
\J .=

лы
tib;, а-vo-\оzЁ
Cnl;х
F

\.|

4Ё1Ф

l, ф

tiE
r-L о

Zl)
In

\J :]

до
'-ъ |

<l l-
li:JРу
С0 с;,jц

Ёд
\о

6



В. Рекомендованi джерела:

OcHoBHi (базовi):
1. Безпалько О.В. Iнтегрованi соцiальнi служби: теорiя, практика, iнновацiТ:

навч.-метод. комплекс l О. В. Безпалько, I. Д. Зверева, З. П. Кияниця,
В. О. Кузьмiнський та iнш. / за заг. ред.: I. Щ. Зверевоi, Ж. В. Петрочко - К.:
Фенiкс, 2007. - 528 с.

2, Безпалько О.В. Соцiальна педагогiка в схемах i таблицях. Навчалъний
посiбник. - К.: Центр навч€ulьноi лiтераryри,20IЗ. - |З4 с. - С.82-83

З. Щмитрiсва Л. .Щержавна сiмейна полiтика i громадянське суспiльство l
Л. Щмитрiева. - К.: Главник, 200б. - 78 с.

4. Закон Украiни <Про соцiальнi послуги> [Електронний ресурс] - URL: . -
Загол. з екрану. - Мова укр.

5. Соцiальна робота в YKpaTHi: першi кроки / Пiд редакцiею В. Полтавця. - К.:
Видавничий дiм ,,КМ Academia", 2000. - 236с. - С.I|2

lодатковi:

1. Вступ до соцiальноТ роботи: Навчальний посiбник для студентiв вищих
навч.IJIьнLж закладtв lзаред.. Т. В. Семигiноi,I. I. Миговича. -К.: Академвидав,
2005. -З04 с. - С.24З-266.

2. Зверсва I.Д. Соцiальна педагогiка: мала енциклопедiя: словник lI. Д. Зверева
[Електронний ресурс] - IIRL: . - Загол. з екрану. - Мова укр.

З. Кабаченко Н. Система пiдтримки та допомоги бездомним //Соцiальна полiтика
i соцiальна робота. - 2003. - Jф 1 . - С.6|-7З

4. Кабаченко Н. Традицiйнi пiдходи та iнновацiйнi програми дJuI бездомних
//Вiсник НацiональноТ академii державного управлiння при Президентовi
УкраiЪи - 2006. - Ns 4. - с.229-2З5.

5. Пеша I. В. Соцiальний захист дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського
пiклування (проблеми реформування) Д. В. Псша - К.: Логос, 2005. - 87 с.

6. Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 15 березня 2006 р. JФ 310 кПро
затвердження типового положення про СОС-дитяче мiстечко>>

7. Право соцiального забезпечення УкраiЪи: навч. посiб. /Б. С. Стичинський,I. В.
Зуб, П. I. Мiнюков та iH.. - К.: Видавничий,Щiм ,,Юридичнакнига", 2003. - 44а
с.

8. Свiтлична Т.В. Розвиток iнтегрованих соцiальних служб як iнновацiйноi
моделi надання соцiальних послуг населенню / Т. В. Свiтлична: [Електронний
ресурс]. - LIRL: . - Загол. з екрану. * Мова укр.

9. Синчук С.М., Буряк В.Я. Право соцiального забезпечення УкраiЪи: Навч.
посiб. /За ред. С. М. Синчук. - К.: Знання, 2006. - З 18 с. - С.268-299.

10. Соцiальна робота: В З-ч. - К.: Вид. дiм <<Киево-Могилянсъка академiя>, Ч.3:
Робота з конкретними групами клiентiв /А. М. Бойко, Н. Б. Бондаренко,
О. С. Брижовата та iH.; за ред.. Т. В. Семигiноi та I. М. Григи,2004. - 166 с.

1 1, Соцiальна робота: технологiчний аспект: Навчальний посiбник /За ред.
проф. А. Й. Капськоi. - К.: Щентр навчаJIьноТ лiтератури, 2004. - З52 с.



a-

|2. Соцiальнi служби родинi: розвиток нових пiдходiв в УкраiЪi lЗа ред..
I. М. Григи, Т. В. СемигiноТ. - К., 200З. - 128 с.

13. Шевчук П.I. Соцi€IJIьна полiтика. - Львiв: CBiT, 2003. - 400 с.- С.З4-57
14, Шендеровсъкий К. С. Управлiння соцiальною роботою з дiтьми та

молоддю: Менеджмент соцiально служби: Навч.-метод. з6. для
спецiалiста з соц. роботи системи центр в соц. служб для молодi м. Киева. - К.,
2002. - 158 с.

15. Шендеровский К.С. Организационные и методические аспекты
управления персоныIом служб соци€шьной сферы: Учебно-метод. сб. для
самообразования и разных форм повышения квалификации руководителей
соц. служб. - К., 2002. - ||7 с.


