
 



 
 

 



1. Опис навчальної дисципліни «Соціальна робота з різними 
категоріями отримувачів послуг». Змістовий модуль «Соціальна робота 
з військовослужбовцями та їх сім'ями» 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 

формами навчання 
денна заочна 

Вид дисципліни  обов’язкова  
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів / годин 2 / 60 
Курс 4 - 
Семестр 8 - 
Обсяг кредитів 2 - 
Обсяг годин, в тому числі: 60 - 

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

Форма семестрового контролю - - 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета змістового модуля «Соціальна робота з військовослужбовцями та 

їх сім’ями» полягає у формуванні мотиваційної, когнітивної та операційної 
складової готовності студентів до реалізації соціальної роботи з 
військовослужбовцями та їх сім’ями. 

 
Завдання змістового модуля «Соціальна робота з військовослужбовцями 

та їх сім’ями»:  
 ознайомити з особливостями здійснення соціальної роботи з 

військовослужбовцями та їх сім’ями. 
 сформувати вміння критичного оцінювання соціальних наслідків 

політики у сфері соціального забезпечення військовослужбовців та їх сімей. 
 сформувати вміння використовувати широкий спектр прийомів і 

засобів розв’язання соціально-психологічних проблем отримувачів послуг. 
 сприяти розвитку готовності до розроблення та реалізації 

соціальних технологій з урахування проблем, потреб та особливостей 
соціальної роботи з військовослужбовцями та їх сім’ями. 

 
3. Результати навчання за дисципліною 
 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. 

 



 
4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Модуль 1. Теоретичні засади соціальної роботи з військовослужбовцями та 
їх сім’ями 
Тема 1. Військовослужбовці та їх 
сім’ї як об’єкт соціальної роботи 

4 2 2 - - - - 

Тема 2. Соціальна підтримка 
військовослужбовців та їх сімей 

4 2 2 - - - - 

Тема 3-4. Соціально-правові гарантії 
військовослужбовцям та членам їх 
сімей 

6 4 2 - - - - 

Самостійна робота 1. Соціальні 
послуги, які надаються сім’ям 
військовослужбовців 

12 - - - - - 12 

Модульний контроль 2  
Разом 28 8 6 - - - 12 

Модуль 2. Змістовно-технологічне забезпечення соціальної підтримки 
військовослужбовців та їх сімей 
Тема 5. Особливості соціальної 
роботи із військовослужбовцями та 
їх сім’ями 

8 2 2 4 - - - 

Тема 6. Соціально-психологічний 
супровід дітей учасників бойових 
дій 

6 2 2 2 - - - 

Самостійна робота 2. Рекомендації 
фахівцям щодо соціальної підтримки 
сімей військовослужбовців 
 

16 - - - - - 16 

Модульний контроль 2  
Разом 32 4 4 6 - - 16 

Усього 60 12 10 6 - - 28 
 
 
 
 
 



5. Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль 1. Теоретичні засади соціальної роботи з 
військовослужбовцями та їх сім’ями 

 
Тема 1. Військовослужбовці та їх сім’ї як об’єкт соціальної  

роботи (2 год.) 
Зміст понять «військовослужбовець», «учасник бойових дій», «сім’ї 

учасників бойових дій». Типи сімей військовослужбовців. Особливості 
функціонування сімей учасників бойових дій.  

Основні поняття теми: військовослужбовець»; «учасник бойових дій»; 
«сім’ї учасників бойових дій»; матеріально-економічна; житлово-побутова; 
репродуктивна; виховна; рекреативна; комунікативно-емоційна функція. 

Семінарське заняття 1. Проблеми та потреби військовослужбовців 
та їх сімей (2 год.)  

Рекомендовані джерела: 
Основні: 2, 4 
Додаткові: 1, 2, 9 
 
Тема 2. Соціальна підтримка військовослужбовців та їх  

сімей (2 год.) 
Визначення понять «соціальна підтримка» та «соціальна підтримка 

сімей учасників бойових дій». Мета та завдання соціальної підтримки 
військовослужбовців та їх сімей. Види соціальної підтримки 
військовослужбовців та їх сімей. Ознаки та властивості соціальної підтримки 
сімей військовослужбовця.  

Основні поняття теми: соціальна підтримка; соціальна підтримка сімей 
учасників бойових дій; правова підтримка; матеріальна підтримка; 
психологічна підтримка; соціально-педагогічна підтримка. 

Семінарське заняття 2. Алгоритм здійснення соціальної підтримки 
військовослужбовців та їх сімей (2 год.)   

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 4 
Додаткові: 1, 3, 8, 9 
 
Тема 3-4. Соціально-правові гарантії військовослужбовцям та 

членам їх сімей (2 год.) 
Матеріальне забезпечення військовослужбовців та їх сімей. Медичне 

забезпечення. Забезпечення житлом. Забезпечення земельними ділянками. 
Пільги на транспорт та зв'язок. Трудові права. Право на освіту. 

Основні поняття теми: військовослужбовці; учасники бойових дій; сім’ї 
учасників бойових дій; статус учасника бойових дій; пільги учасникам 
бойових дій; права. 

Семінарське заняття 3. Міжнародний досвід надання соціальної 
допомоги військовослужбовцям та членам їх сімей (2 год.)  



Рекомендовані джерела: 
Основні: 2, 4 
Додаткові: 4, 6, 7, 8 
 

Модуль 2. Змістовно-технологічне забезпечення соціальної 
підтримки військовослужбовців та їх сімей 

 
Тема 5. Особливості соціальної роботи із військовослужбовцями та 

їх сім’ями (2 год.) 
Сутність та принципи соціальної роботи із військовослужбовцями та їх 

сім’ями. Функції і сфери соціальної роботи з сім’ями військовослужбовців. 
Напрямки соціальної роботи з сім’ями військовослужбовців. Форми та 
методи соціальної роботи з сім’ями військовослужбовців.  

Основні поняття теми: соціальна робота з військовослужбовцями; 
функції соціальної роботи; методи; форми соціальної роботи. 

Семінарське заняття 4. Стан надання соціальної підтримки 
військовослужбовцям та їх сім’ям у державних та громадських 
організаціях  (2 год.)  

Практичне заняття 1-2. Програма соціальної допомоги сім’ям 
військовослужбовців (4 год.)  

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2 
Додаткові: 1, 4, 8, 9 

 
 Тема 6. Соціально-психологічний супровід дітей учасників бойових 

дій (2 год.) 
Особливості соціально-психологічного супроводу в кризових ситуаціях. 

Напрямки роботи соціального працівника з дітьми, батьки яких є учасниками 
бойових дій. Взаємодія соціального працівника з батьками в контексті 
супроводу дітей учасників бойових дій. 

Основні поняття теми: соціально-психологічний супровід; діти 
учасників бойових дій; компенсація; уникнення; конфронтація. 

Семінарське заняття 5. Соціально-психологічна реабілітація 
військовослужбовців та членів їх сімей (2 год.).  

Практичне заняття 3. Ефективні методи соціально-психологічної 
роботи з військовослужбовцями, які мають травму та їх сім’ями (2 год.)  

Рекомендовані джерела: 
Основні: 3, 4 
Додаткові: 5, 9, 10 
 
 
 
 
 
 



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

денної форми навчання 
 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 4 4 2 2 
Відвідування семінарських занять 1 3 3 2 2 
Відвідування практичних занять 1 - - 3 3 
Робота на семінарському занятті 10 3 30 2 20 
Робота на практичному занятті 10 - - 3 30 
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 - 67 - 87 
Максимальна кількість балів: 154 
154:100=1,54. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,54= загальна 

кількість балів. 
 

 6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 
Усі завдання виконуються у редакторі WORD у вигляді комп’ютерного 

файла з розширенням *.doc. Шрифт TimesNewRoman 14. Міжрядковий 
інтервал 1,5. Поля з усіх сторін 20 мм. та подаються на підсумковому занятті 
відповідного модуля. 

 
Самостійна робота 1. Соціальні послуги, які надаються сім’ям 

військовослужбовців. 
На основі теоретичних знань щодо сутності та змісту соціальної роботи 

з сім’ями військовослужбовців розробити інфографіку: соціальні послуги які 
надаються сім’ям військовослужбовців (12 год.). 
 Критерії оцінювання:  

 змістовність структури - 3 бали 
 відповідність темі  та стилю оформлення - 2 бали  
Рекомендовані джерела: 
Основні: 2, 3 
Додаткові: 4, 6, 7 
 



Самостійна робота 2. Рекомендації фахівцям щодо соціальної 
підтримки сімей військовослужбовців. 

Розробити рекомендації для спеціалістів державних та недержавних 
організацій щодо соціальної підтримки сімей військовослужбовців (16 год.). 
 Критерії оцінювання:  

 змістовність структури - 3 бали 
 відповідність темі  та стилю оформлення - 2 бали  
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 3 
Додаткові: 1, 5, 9, 10 

 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування в електронному 

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

 Із вибором однієї правильної відповіді; 
 Із вибором декількох правильних відповідей; 
 На встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; 
 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 (виставляється 

автоматично програмою ADTester у електронному курсі). 
 
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії 

оцінювання – не передбачено навчальним планом. 
 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного 
контролю. 

1. Розкрийте сутність понять військовослужбовець», «учасник 
бойових дій». 

2. Визначте вплив військового конфлікту на сімей 
військовослужбовців. 

3. Охарактеризуйте типи сімей військовослужбовців. 
4. Розкрийте особливості функціонування сімей учасників бойових 

дій.  
5. Визначте проблеми з якими стикаються військовослужбовці та 

члени їх сімей. 
6. Охарактеризуйте види соціальної підтримки військовослужбовців 

та їх сімей.  
7. Визначте властивості соціальної підтримки сімей 

військовослужбовців. 



8. Охарактеризуйте соціально-правові гарантії 
військовослужбовцям та членам їх сімей. 

9. Розкрийте принципи соціальної роботи із військовослужбовцями 
та їх сім’ями.  

10. Визначте функції соціальної роботи з сім’ями 
військовослужбовців.  

11. Розкрийте напрямки соціальної роботи з сім’ями 
військовослужбовців.  

12. Охарактеризуйте форми соціальної роботи з сім’ями 
військовослужбовців. 

13. Розкрийте особливості соціально-психологічного супроводу в 
кризових ситуаціях.  

14. Визначте напрямки роботи соціального працівника з дітьми, 
батьки яких є учасниками бойових дій.  

15. Визначте ознаки та симптоми посттравматичного стресового 
розладу у дітей учасників бойових дій.  

16. Розкрийте основні складові соціально-психологічної допомоги 
дітям учасників бойових дій.   

17. Охарактеризуйте особливості соціальної реабілітації 
військовослужбовців та членів їх сімей.  

18. Розкрийте міжнародний досвід надання соціальної допомоги 
військовослужбовцям та членам їх сімей. 

19. Визначте етапи здійснення соціальної підтримки 
військовослужбовців та їх сімей. 

20. Охарактеризуйте стратегії поведінки дітей у кризовій ситуації. 
 

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  
Разом: 60 год., з них 12 год. – лекції, 10 год. – семінарські заняття, 6 год. – практичні заняття, самостійна робота – 28 год., модульний контроль - 4 год.  

Модулі 1 2 

Назва модуля Теоретичні засади соціальної роботи з військовослужбовцями 
та їх сім’ями 

Змістовно-технологічне забезпечення соціальної підтримки 
військовослужбовців та їх сімей 

Кількість балів 
за модуль 67 балів 87 балів 

Лекції 1 2 3-4 5 6 

Теми лекцій 

Військовослужбовці 
та їх сім’ї як об’єкт 
соціальної роботи  

(1 бал) 

Соціальна 
підтримка 

військовослужбо
вців та їх сімей 

 (1 бал) 

Соціально-правові 
гарантії 

військовослужбовцям 
та членам їх сімей (2 

бали) 

Особливості соціальної роботи із 
військовослужбовцями та їх 

сім’ями (1 бал) 

Соціально-психологічний 
супровід дітей учасників 

бойових дій (1 бал) 

Теми 
семінарських 

занять 

Проблеми та потреби 
військовослужбовців 

та їх сімей  
(11 балів) 

Алгоритм 
здійснення 
соціальної 
підтримки 

військовослужбо
вців та їх сімей 

(11 балів) 

Міжнародний досвід 
надання соціальної 

допомоги 
військовослужбовцям 
та членам їх сімей (11 

балів) 

Стан надання соціальної 
підтримки військовослужбовцям 

та їх сім’ям у державних та 
громадських організаціях  (11 

балів) 

Соціально-психологічна 
реабілітація 

військовослужбовців та 
членів їх сімей (11 балів) 

Теми 
практичих 

занять 
 

Програма соціальної допомоги 
сім’ям військовослужбовців  

(22 бали) 

 
Ефективні методи 

соціально-психологічної 
роботи з 

військовослужбовцями, 
які мають травму та їх 

сім’ями (11 балів) 
 

Самостійна 
робота 5 балів 5 балів 

 
Види поточного 

контролю 
Модульна контрольна робота 1 

(25 балів) 
Модульна контрольна робота 2 

(25 балів) 
Розрахунок 154:100=1,54. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,54 = загальна кількість балів. 



 

 

 
8. Рекомендовані джерела 

Основна: 
1. Ми пережили: техніки відновлення для сімей, військових, 

цивільних та дітей : практ. посіб. / [авт.-уклад. Г. Циганенко, О. Масик,  
О. Григор’єва та ін.] ; за ред. Г. В. Циганенко. – К. : «ЛОГОС», 2016. – 100 с. 

2. На допомогу захисникам Батьківщини: права і пільги для 
учасників АТО та членів їх сімей – підстави та порядок отримання, 
рекомендації, довідкова інформація / [Ю.  Вітка, Н. Горюк, В. Страхова та 
ін.] – К. : Міністерство соціальної політики України, 2015. – 112 с.   

3. Організація соціально-психологічного супроводу дітей, сімей, які 
постраждали внаслідок військових конфліктів / [авт. кол. : Герило Г. М., 
Гніда Т. Б., Корнієнко І. О., Луценко Ю. А.] ; за ред. Ю. А. Луценко. – Київ : 
УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2018. – 128 с. 

4. Повернення із зони бойових дій : пам’ятка для сімей 
військовослужбовців, які повернулися з зони АТО / за ред. Т. М. Майстренко. 
Житомир : ФОП Євенок О. О., 2015. – 30 с. 

Додаткова: 
1. Безносюк О. О. Соціальна робота із сім’ями військовослужбовців 

/ О. О. Безносюк, В. О. Браун, В. О. Осипа, О. А. Прохоров // Вісник 
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка :  
зб. наук. прац. / за ред.  Л. П. Мельник, В. І. Співака. – Кам’янець-
Подільський : Медобори, 2012. – Вип. 18.  Соціальна педагогіка. – С. 63–72.  

2. Дуля А. В. Функціонування сімей учасників антитерористичної 
операції / А. В. Дуля, Т. Г. Веретенко // Вісник Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка : зб. наук. пр. / відп. за вип.:  
О. Л. Караман, Я. І. Юрків. – 2017. – № 1 (316) лютий. – Ч. І. – С. 25–32. 

3. Дуля А. В. Соціальна підтримка сімей учасників 
антитерористичної операції / А. В. Дуля, Т. Г. Веретенко // Сучасні суспільні 
проблеми у вимірі соціології управління : тези доповідей ХІIІ Всеукр. наук.-
прак. конф. (м. Маріуполь, 3 березня 2017 р.). – Маріуполь : ДонДУУ, 2017. – 
С. 241–244. 

4. Гарантії соціального захисту і соціального забезпечення  
військовослужбовців та інших осіб, які беруть участь у захисті державного 
суверенітету України : експертне обговорення / [упоряд. : С. Сухарєв,   
Д. Васильєв]. – К. : [б. в.], 2015. – 57 с. 

5. Грицик Л. А. Соціально-психологічний супровід дітей учасників 
АТО в умовах загальноосвітнього закладу : метод. посіб. / Л. А. Грицик. – 
Вінниця : ММК, 2016. – 46 с. 

6. Жидченко К. П. Порівняльний аналіз правового регулювання 
виплат пов’язаних із ризиком для життя військовослужбовців у розвинутих 
країнах світу / К. П. Жидченко // Молодий вчений. – 2016. – № 6. –  
С. 238–242.  

7. Корольов С. С. Практичні аспекти створення, утвердження та 
нормативно-правового забезпечення гарантій соціального захисту 



 

 

військовослужбовців країн-членів НАТО / С. С. Корольов // Вісник 
Харківського університету Повітряних Сил :  зб. наук. пр. –  Х. : [б. в.], 2011. 
– Вип. 3 (29).  Правове забезпечення. – С. 280–283. 

8. Олексюк Н. С. Дотримання основних принципів соціально-
педагогічної роботи з сім’ями військовослужбовців як умова її ефективності / 
Н. С. Олексюк // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : зб. наук. 
пр. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 8. Соціологія. 
Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. – С. 56–62.  

9. Олексюк Н. С. Організація соціально-педагогічного процесу в 
сім’ї військовослужбовця як важлива умова її позитивно спрямованої 
життєдіяльності /  Н. С. Олексюк // Вісник Житомирського державного 
університету : зб. наук. пр. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – Вип. 46. 
Педагогічні науки. – С. 43–47.     

10. Соціально-педагогічна та психологічна допомога сім’ям з дітьми 
в період військового конфлікту : навч-метод. посіб. – К. : Агентство 
«Україна». – 2015. – 176 с. 

 
9.  Додаткові ресурси (за наявності) 
Електронний курс на сайті: http://elearning.kubg.edu.ua 
 


