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з ()lженцями, мlгрантами та внутрlшньо мlщеними осоOами>

Найменування показникiв
Характеристика дисциплiни за

формами навчання
денна заочна

Вид дисциплiни обов'язкова
N4oBa викладання, навчання та оцiнювання украiнська
Загальний обсяг кредитiв / годин 2l60
Курс 4
Семестр 7
Обсяг кредитiв 2
Обсяг годин, в тому числi: 60

Аудиторнi 28
iVIодульний контроль 4
Семестровий контроль
Самостiйна робота 28

Форма семестрового контролю

1. Опис навчальноi дисциплiни <<Соцiальна робота з рiзними
категорiями отримувачiв послуг>>. ЗмiстовиЙ модуль <<Соцiальна робота

бiженцями. Mi iщеними особа

2. Мета та завдання навчальноТ дисциплiни
Мета змiстового модуля <<Соцiальна робота з бiженцями, мiгрантами та

внУтрiшньо перемirценими особами> полягае у формуваннi мотивацiйноi,
когнiтивноТ та операцiйноi складовоi готовностi студентiв до реалiзацii
соцiалъноi роботи з бiженцями, мiгрантами та внутрiшнъо перемiщеними
особами.

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

бiженцями, мiгрантами та внутрiшньо перемiщеними особами.

сформувати вмiння критичного оцiнювання соцiальних наслiдкiв
полiтики у сферi соцiального забезпечення бiженцiв, мiгрантiв та внутрiшньо
перемiщених осiб.

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

СОцiальних технологiЙ з урахування проблем, потреб та особливостей
СОЦiальноТ роботи з бiженцями, мiгрантами та внутрiшньо перемiщеними
особами.

3. Результати цавчанця за дисциплiною
Вмiння оптимально використовувати технологii соцiальноi роботи з

рiзними категорiями отримувачiв посJý/г.
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програм для рiзних груп отримувачiв послуг у заJIежностi вiд ik потреб.

4. Структура навчальноiдисциплiни
тематичний план для денноi форми навчання

Назва змiстових модулiв, тем
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Тема 1. Спiввiдношення понять
<бiженець>>, <<мiгрант)), <внутрiшнъо
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 Тх потреб

t2 |2

Модульний контроль 2

Разом 26 6 6 12

Модуль 2. Змiстовно-технологiчне забезпечення соцiалъноi пiдтримки
бiженцiв, мiгрантiв та внутрiшньо rrеремiщених осiб
Тема 1. Специфiка соцiальноi роботи
з мiгрантами та внутрiшнъо
перемiщеними особами

6 2 2 2

Тема 2. Планування та надання

допомоги внутрiшньо перемiщеним
особам, сiм'ям з дiтьми

10 4 2 4

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

16 16

Модульний контроль 2

Разоrt з4 6 4 6 1б

Усього 60 |2 10 6 28



5. Програма навчальноi дисциплiни

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

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

Змiст понять <бiженець>>, <мiгрант>, (переселенець)) <внутрiшньо
перемiщена особа>. Спiлънi та вiдмiнi риси понять <бiженець>>, <<мiгрант) та
<внутрiшньо перемiщена особа>>. Класифiкацiя мiгрантiв.

OcHoBHi поняття теми: бiженець; мiгрант; переселенець; внутрiшньо
перемiщена особа; незаконна мiграцiя; неврегульована мiграцiя; нелег€шьна
мiграцiя; мiгранти зовнiшнi, або мiжнароднi; мiгранти легальнi;
напiвлегалънi мiгранти; мiгранти трудовi; мiгранти полiтичнi.

CeMiHapcbкe заняття 1. Соцiально-демографiчний портрет
внутрiшньо перемiщених осiб в YKpaiHi 12 гол.)

Рекомендованi джерела :

OcHoBHi: |,2,З
Щодатковi; З,4,5,6

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

OcHoBHi ознаки внутрiшнъо 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;
соцiалъно-психологiчний портрет; соцiальна адаптацiя; iнтеграцiя.

CeMiHapcbкe заняття 2. Соцiальна адацтацiя внутрiшньо
перемiщених осiб (2 год.)

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1, З

Додатковi:2,З,4,6

Тема 3. Пiльги для внутрiшньо перемiщених осiб вiдповiдно до
законодавства Украiни (2 гол.)

Матерiальна допомога внутрiшньо перемiщеним особам. Хtитлова
субсидiя. Право на безкоштовне i rriлъгове житло. Право на земельну дiлянку.
Пiльга по кредитах. Освiтня пiльга. Забезпечення прав безробiтних.

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

CeMiHapcbKe 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 бiженцiв, мiгрантiв та внутрiшньо перемiщених осiб

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

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

OcHoBHi поняття теми: мiгрант; iммiгрант; внутрiшнъо перемiщена
особа; принцип роботи з iммiгрантами; соцiальна робота; практична
соцiальна робота; напрями практичноТ соцiалъноi роботи; функцii
соцiального працiвника.

CeMiHapcbкe заняття 4. Напрямки економiчноi iнтеграчii
внутрiшньо перемiщених осiб до приймаючих громац(2 год.)

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

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: |,2,З
.Щодатковi: 1,, 4,7

Тема 5-б. Планування та надання допоМоги внутрiшньо
перемiщеним особамо сiм'ям з дiтьми (4 год.)

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

допомоги. Типовi кроки у взаемодii соцiального працiвника з клiентом при
зборi iнформацii, плануваннi та наданнi допомоги.

OcHoBHi поняття теми: мiгрант; внутрiшнъо перемiщена особа;
мультидисциплiнарний пiдхiд; мультидисциплiнарна команда; форми та
методи соцiальноi роботи; iндивiдуальна робота; сiмейне консулътуваннrI;
тренiнги з розвитку життевих навичок; групи взасмодопомоги i
взасмопiдтримки; психокорекцiйнi групи.

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

Практичне заняття 2-3. Програма соцiальноi допомоги внутрiшньо
перемiщеним особам 14 гол.)

Рекомендованi джерела :

OcHoBHi: 1,3
Щодатковi: I,7



6. Контрольнавчальнихдосягнень
б.1. Система оцiнювання навчальних досягнень студентiв

денноi форми навчання

6.2. Завдання для самостiйноТ роботи та критерii Ti оцiнювання.
Yci завДання виконуються у редакторi WORD у виглядi комп'ютерного

файла з розширенням *.doc. Шрифт TimesNewRoman 14. Мiжрядковий
iнтервал 1,5. Поля з ycix cTopiH 20 мм. та подаЮться на пiдсумковому заняттi
вiдповiдного модуля.

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

На ocHoBi теоретИчниХ знанЬ щодО cyTHocTi та змiсту соцiальноi роботи
з бiженцями, мiгрантами та внутрiшньо перемiщеними особами визначити,
якi потреби мають бiженцi, мiгранти та внутрiшньо перемiщенi особи та якi
послугИ вонИ повиннi отримувати у дерЖавниХ та громадських органiзацiях
10 год.).

Каmеzорiя OcHoBHi поmребu OcHoBHi пос.1):?ll Якi ор zанiз ацi| lwоuсуmь
наdаваmu/наdаюmь mакi

Вид дiяльностi студента
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Вi:вi:у,вання лекцiй 1 J J aJ 1J
в двlдування семlнарських занять 1

1J aJ 2 2
в двlдування практичних занrIть 1

л'
J J

Робота на семiнарсъкому заняттi 10 аJ з0 2 20
Робота на практичному заняттi 10 J 30
Лабораторна робота (в тому числi допуск,
виконання, захист) 10

Рдщонання завдань для самостiйноi роботи 5 1 5 1 5

Виконання модульноi роботи 25 1 25 1 25
Виконання IН!З з0

Разом 66 88
Максимальна кiлькiсть балiв |54
154:100:1,54. Стулент набрав Х балiв; Розрахунок: X:I,54: загальна

кiлькiсть балiв.



послу2u в YKpaiHi

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,3
!одатковi: I,4,7

Самостiйна робота 2. Рекомендацii щодо соцiальноi пiдтримки
внутрiшньо перемiщених осiб

Розробити рекомендацii для спецiалiстiв державних та недержавних
органiзацiй щодо соцiальноi пiдтримки внутрiшньо перемiщених осiб, яd
переселиJIися iз тимчасово окупованоТ територii УкраiЪи та районiв
проведення АТО (11 год.).

КритерiТ оцiнювання:
змiстовнiсть структури - 3 бали

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1, З

Додатковi: |,7

6.З. Форми проведення модулъного контропю та критерiТ оцiнюваннrl.
IVIодульний контролъ здiйснюсться у виглядi тестування в електронно}tу

Kypci.
Студентам пропонуються TecToBi завдання у кiлькостi25 питань.
ВuOu mecmogLlx завdань :

6.4. Форми проведеннrI семестрового контролю та критерii
оцiнювання - не передбачено навчапьним планом.

6.5. Орiснтовний перелiк питань для семестрового комплексного



перемiщена особа)).
2.
a
J.

Охарактеризуйте типи мiграцii.

Розкрийте ocHoBHi ознаки внутрiшньо перемiщених осiб в

Визначте акту€tльНi соцiальнi проблеми внутрiшньо перемiщених

визначте проблеми з якими стикаються бiженцiв у нових умовах
перебування.

4. Складiть соцiально-психологiчний портрет внутрiшньо
перемiщеноi особи.

5. Визначте потреби внутрiшньо перемiщених осiб.
6. Визначте особливостi отримання юридичного статусу

внутрiшньо перемilценоI особи.
7.

УкраiЪi.
8.

осiб.
9. Визначте стан забезпечення прав i свобод внутрiшньо

перемiщених осiб в YKpaiHi.
10. РОЗКРИйте Принципи здiйснення соцiальноi роботи з мiгрантами.
11. Визначте перспективнi нашрямки полiпшення ефективностi

соцiальноi роботи з мiгрантами.
12. РозкрийТе функцii соцiальних працiвникiв у роботi з внутрiшньо

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

перемiщеними особами.
|4. Охарактеризуйте методи та форми соцiальноi роботи з

мiгрантами та Тх сiм'ями.
15. Охарактеризуйте види соцiальноi роботи з внутрiшньо

перемiщеними особами.
16. Розкрийте форми соцiальноi роботи iз внутрiшньо перемiщеними

особами.
17. Розкрийте ролЬ недержавних органiзацiй у наданi соцiальноТ

пiдтримки внутрiшньо перемiщеним особам.
18. Охарактеризуйте мультидисциплiнарний пiдхiд у допомозi

внутрiшньо 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.б. Шкала вiдповiдностi оцiнок
оцiнка кiлькiсть ба-гriв

Вiдмiнно 1 00-90
Дуже добре
Добре

82-89
75-81

Задовiльно
!остатньо

69-,74
60-68

Незадовiльно 0-59
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