
  



 
 

 



Опис навчальної дисципліни 
 

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 7 - 

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 
 

Метою змістового модуля «Соціальна робота з бездомними особами та 

безпритульними дітьми» є ознайомлення студентів із вітчизняним та 

зарубіжним досвідом надання соціального захисту бездомним особам та 

безпритульним дітям, комплексом соціального захисту бездомних осіб та 

безпритульних дітей в Україні. 

Завдання: 

 вивчення галузевої природи суспільних відносин у сфері соціального 

захисту бездомних осіб та безпритульних дітей;  

 оволодіння формами та видами соціального захисту такої категорії 

отримувачів соціальних послуг. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

Опанування курсу забезпечить досягнення таких результатів:  

 засвоєння методологічних засад надання соціальних послуг бездомним 

особам і безпритульним дітям; 

 вивчення специфіки роботи соціального працівника з даною категорією 

отримувачів соціальних послуг; 

 опанування нормативно-правовою базою надання соціальних послуг 

бездомним особам та безпритульним дітям в Україні; 

 усвідомлення особливостей соціальної  роботи з такою групою 

клієнтів. 

 
   
 



                                                                                                                                     

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 

У
сь
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го

 

Розподіл годин між видами робіт 

Аудиторна: 
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Модуль 1 «Бездомність як проблема 

соціальної роботи»        

Тема 1. Бездомність і 

безпритульність як проблема 

соціальної роботи 

4 2 2 - - - - 

Тема 2. Соціальна профілактика 

бездомності і безпритульності 
6 2 2 2 - - - 

Тема 3. Організація соціальної 

роботи з бездомними особами 
6 2 2 2 - - - 

Самостійна робота 1. Тезаурус з 

питання дитячої бездоглядності й 

безпритульності  

14 - - - - - 14 

Модульний контроль 2       

Разом 32 6 6 4 - - 14 

Модуль 2 «Соціальна робота з 

бездомними особами та 

безпритульними дітьми»        

Тема 4. Дитяча бездоглядність і 

безпритульність як соціальні явища 

та об’єкт соціальної роботи 

6 2 2 2 - - - 

Тема 5. Світовий  досвід  роботи з 

безпритульними та бездоглядними 

дітьми 

6 2 2 2 - - - 

Самостійна робота 2. План вуличної 

роботи із вторинної та третинної 

профілактики безпритульності 

14 - - - - - 14 

Модульний контроль 2       

Разом 28 4 4 4 - - 14 

                         

 

 

  



5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 «Соціальна робота з бездомними особами та 

безпритульними дітьми» 

 

Модуль 1. Бездомність як проблема соціальної роботи 

 

Тема 1. Бездомність і безпритульність як проблема соціальної роботи 

Поняття «бездомність» і «безпритульність». Соціальний портрет 

бездомного. Витоки бездомності: історичні та соціальні причини виникнення. 

Стан явища бездомності в Україні. Рівень та спосіб життя бездомних громадян. 

Традиції соціальної роботи з бездомними особами. 

Основні поняття теми: безпритульність, бездомність. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 2 

Додаткові: 1, 6 

 

Семінарське заняття 1. Соціально-психологічний портрет та 

демографічні характеристики бездомних осіб в Україні  

 

Тема 2. Соціальна профілактика бездомності і безпритульності 

Напрями профілактичної роботи з бездомними осбами. Проблема 

підвищення правової культури громадян. Соціальна реабілітація як 

інтегративна технологія соціальної роботи з бездомними.  

Основні поняття теми: безпритульність, бездомність. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2, 4 

Додаткові: 1, 6, 8 

 

Семінарське заняття 2.  Зміст, форми та методи соціальної реабілітації 

бездомності в Україні 

 

Практичне заняття 1. Методи виявлення бездомних осіб в громаді  

 

Тема 3. Організація соціальної роботи з бездомними особами 

Технології вуличної соціальної роботи з бездомними людьми. Соціальне 

патрулювання. Механізми реалізації права на житло в сучасному суспільстві. 

Методика діагностики соціальних і особистісних проблем бездомних громадян. 

Основні поняття теми: безпритульність, бездомність. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 5 

Додаткові: 1, 2, 10 

 

Семінарське заняття 3.  Зміст, форми та методи соціальної 

профілактики бездомності в Україні 

 



Практичне заняття 2. Методи соціальної допомоги та підтримки 

бездомних осіб в громаді  

 

 

Змістовий модуль 2 «Соціальна робота з безпритульними дітьми» 

 

Тема 4. Дитяча бездоглядність і безпритульність як соціальні явища 

та об’єкт соціальної роботи 

Безпритульні та бездоглядні діти як об’єкт соціальної роботи. Передумови 

і причини виникнення явища дитячої безпритульності. Нормативно-правова 

база соціальної роботи з подолання явища дитячої безпритульності. Соціальна 

реабілітація безпритульних дітей в Україні та світі. Система профілактики 

дитячої безпритульності в Україні. 

Основні поняття теми: безпритульність, бездоглядність, соціальна 

профілактика. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 2 

Додаткові: 1, 6 

 

Семінарське заняття 4.  Зміст, форми та методи соціальної реабілітації 

безпритульних дітей в Україні  

 

Практичне заняття 3. Методи виявлення безпритульних і 

бездоглядних дітей в громаді  

 

Тема 5. Світовий  досвід  роботи з безпритульними дітьми 
Інститут омбудсменів з прав дитини. Групи омбудсменів. Альтернативні 

форми проживання й виховання безпритульних дітей. Соціальна підтримка 

альтернативних форм проживання й виховання безпритульних дітей. Роль 

прийомних форм виховання  в  долі  безпритульної дитини. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 5 

Додаткові: 1, 2, 10 

 

Семінарське заняття 5.  Зміст, форми та методи соціальної 

профілактики дитячої безпритульності та бездоглядності в Україні та світі 

 

Практичне заняття 4. Методи соціальної допомоги та соціально-

педагогічної підтримки безпритульних і бездоглядних дітей в громаді  

  



 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів  

денної форми навчання 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 3 3 2 2 

Відвідування семінарських занять 1 3 3 2 2 

Відвідування практичних занять 1 2 2 2 2 

Робота на семінарському занятті 10 3 30 2 20 

Робота на практичному занятті 10 2 20 2 20 

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 - 66 - 54 

Максимальна кількість балів: 164 

Розрахунок коефіцієнта: 164:100=1,64. Студент набрав Х балів; 

Розрахунок: Х:1,64 = загальна кількість балів. 

 

6.2 Завдання для самостійної роботи студентів  та критерії її оцінювання 

 

Самостійна робота 1. Тезаурус з питання дитячої бездоглядності й 

безпритульності 

Мета: розширити поінформованість щодо основних понять у проблемі 

профілактики бездомності, безпритульності та дитячої бездоглядності. 

Завдання: 

1. Ознайомитись із книгами: 

a. Використання інтерактивних методів та мультфільмів у 

профілактиці ризикованої поведінки: методичний посібник для 

спеціалістів, які працюють з бездоглядними та безпритульними 

дітьми та підлітками / За ред. Т. В. Журавель; Авт. кол.: Т. В. 

Журавель, Т. Л. Лях, О. М. Нікітіна. – К. : МБФ «СНІД Фонд 

Схід-Захід», 2010. – 168 с. (Режим доступу – 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/3484/); 

b. Комплексна допомога бездоглядним та безпритульним дітям : 

метод. посіб. / [О. В. Безпалько, Л. П. Гурковська, Т. В. 

Журавель та ін.] ; за ред.: І. Д. Звєрєвої, Ж. В. Петрочко. – К. : 

Видавничий дім „КАЛИТА”, 2010. - 386 с. (Режим доступу – 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/3495/). 

2. На основі вивченого матеріалу створити тезаурус з питання дитячої 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/3484/
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/3495/


бездоглядності й безпритульності. 

3. Розробити план вуличної роботи із вторинної та третинної 

профілактики безпритульності (категорія осіб – за вибором студента). 

 

Критерії оцінювання: 

 Завдання виконано у повному обсязі з використанням наукових 

джерел інформації з різних галузей знань, здійснено аналіз, 

співставлення, зроблені висновки, в наявності особистісна думка 

студента, вияви креативності  – 5 балів. 

 завдання виконано у повному обсязі: здійснено аналіз, 

співставлення, зроблені висновки, є вияви генерації власних ідей – 4 

бали. 

 завдання виконано у повному обсязі на репродуктивному рівні – 3 

бали. 

 завдання виконано з незначними помилками, без використання 

додаткових джерел інформації – 2 бали. 

 завдання виконано зі значними помилками – 1 бал. 

Для самостійної роботи студентам пропонується кілька завдань, що 

мають підсумовувати знання, отримані при вивченні поточних тем курсу. 

Теми, що виносяться для самостійної роботи студентів, безпосередньо 

пов’язані з матеріалом, який вивчається на поточних заняттях. Виконання 

завдань самостійної роботи вимагає від студента глибокого володіння 

матеріалом, отриманим під час поточних занять, розвитку вміння самостійно 

досліджувати проблему шляхом пошуку й аналізу спеціальної літератури з 

різних галузей знань, розвивати уміння викладати та відстояти власну точку 

зору. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2 

Додаткові: 1, 3, 4 

 

Самостійна робота 2. План вуличної роботи із вторинної та третинної 

профілактики безпритульності  

Мета: відпрацювати навички створення плану вуличної роботи із 

вторинної та третинної профілактики безпритульності. 

Завдання: 

1. Ознайомитись із книгами: 

a. Комплексна допомога бездоглядним та безпритульним дітям : 

метод. посіб. / [О. В. Безпалько, Л. П. Гурковська, Т. В. 

Журавель та ін.] ; за ред.: І. Д. Звєрєвої, Ж. В. Петрочко. – К. : 

Видавничий дім „КАЛИТА”, 2010. - 386 с. (Режим доступу – 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/3495/). 

b. «Будуємо майбутнє разом»: програма профілактики конфліктів 

та правопорушень серед учнівської молоді : навчально-

методичний посібник [Л. В. Зуб, Т. Л. Лях, Л. А. Мельник та ін.]; 

за ред. Т. В. Журавель, М. А. Снітко. – К. : ТОВ “ОБНОВА 

КОМПАНІ”,  

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/3495/


2016. – 298 с. (Режим доступу – 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/16977/)  

2. На основі розробити план вуличної роботи із вторинної та третинної 

профілактики безпритульності (категорія осіб – за вибором студента). 

 

Критерії оцінювання: 

 Завдання виконано у повному обсязі з використанням наукових 

джерел інформації з різних галузей знань, здійснено аналіз, 

співставлення, зроблені висновки, в наявності особистісна думка 

студента, вияви креативності  – 5 балів. 

 завдання виконано у повному обсязі: здійснено аналіз, 

співставлення, зроблені висновки, є вияви генерації власних ідей – 4 

бали. 

 завдання виконано у повному обсязі на репродуктивному рівні – 3 

бали. 

 завдання виконано з незначними помилками, без використання 

додаткових джерел інформації – 2 бали. 

 завдання виконано зі значними помилками – 1 бал. 

Для самостійної роботи студентам пропонується кілька завдань, що 

мають підсумовувати знання, отримані при вивченні поточних тем курсу. 

Теми, що виносяться для самостійної роботи студентів, безпосередньо 

пов’язані з матеріалом, який вивчається на поточних заняттях. Виконання 

завдань самостійної роботи вимагає від студента глибокого володіння 

матеріалом, отриманим під час поточних занять, розвитку вміння самостійно 

досліджувати проблему шляхом пошуку й аналізу спеціальної літератури з 

різних галузей знань, розвивати уміння викладати та відстояти власну точку 

зору. 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії 

оцінювання 

Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 

вивчення навчального матеріалу модуля дисципліни. Виконання модульної 

роботи відбувається як контрольна робота. Завдання оцінюються наступним 

чином: 

Загальна кількість питань у одному варіанті розподіляється так: 

 питання, що передбачають просту відповідь «так» чи «ні» - 8 х 0,5 балів = 

4 бали; 

 питання, що передбачають вибір відповіді з 4 та більше варіантів – 8 х 1 

бал = 8 балів; 

 завдання, які потребують знань визначень, або пов’язаних з заповненням 

таблиць – 6 х 1,5 бали = 9 балів; 

 творчі завдання – 2 х 2 бали = 4 бали. 

Залежно від спрямованості модуля кількість питань за рівнем складності 

може змінюватися, але загальна кількість балів у сумі повинна складати 25. 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії 

оцінювання 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/16977/


За змістовим модулем – не передбачено навчальним планом. 

  



 

6.5.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 змістового модуля  «Соціальна робота з бездомними особами та безпритульними дітьми» 

Денна форма навчання. 60 год., лекції – 10 год., практичні заняття – 8 год., семінарські заняття – 10 год., самостійна робота – 28 

год., підсумковий контроль – 4 год., семестровий контроль – 0 год. 
Модулі 1 2 

Назва 

модуля 

Бездомність як проблема соціальної роботи Соціальна робота з бездомними особами та безпритульними 

дітьми 

К-ть балів   

Лекція 1 2 3 4 5 

Теми 

лекцій 

Бездомність і 

безпритульність як 

проблема соціальної 

роботи (1 бал) 

Соціальна 

профілактика 

бездомності і 

безпритульності(1 бал) 

Організація соціальної 

роботи з бездомними 

особами (1 бал) 

Дитяча бездоглядність і 

безпритульність як соціальні 

явища та об’єкт соціальної роботи 

(1 бал) 

Світовий  досвід  роботи з 

безпритульними та 

бездоглядними дітьми (1 бал) 

Семінарські 

заняття 

1 2 3 4 5 

Теми 

семінарських 

занять 

Соціально-

психологічний портрет 

та демографічні 

характеристики 

бездомних осіб в 

Україні (11 балів) 

Зміст, форми та 

методи соціальної 

реабілітації 

бездомності в Україні 

(11 балів) 

Зміст, форми та 

методи соціальної 

профілактики 

бездомності в Україні 

(11 балів) 

Зміст, форми та методи соціальної 

реабілітації безпритульних дітей в 

Україні (11 балів) 

Зміст, форми та методи соціальної 

профілактики дитячої 

безпритульності та 

бездоглядності в Україні та світі 

(11 балів) 

Практичні 

заняття 

- 1 2 3 4 

Теми 

практичних 

занять 

- Методи виявлення 

бездомних осіб в 

громаді (11 балів) 

Методи соціальної 

допомоги та 

підтримки бездомних 

осіб в громаді (11 

балів) 

Методи виявлення безпритульних 

і бездоглядних дітей в громаді (11 

балів) 

Методи соціальної допомоги та 

соціально-педагогічної підтримки 

безпритульних і бездоглядних 

дітей в громаді (11 балів) 

Самостійна 

робота 

Тезаурус з питання дитячої бездоглядності й безпритульності (5 балів) План вуличної роботи із вторинної та третинної профілактики 

безпритульності (5 балів) 

Види 

поточного 

контролю 

Модульний контроль 1  

(25 балів) 
Модульний контроль 2 (25 балів) 

Розрахунок Розрахунок коефіцієнта: 164:100=1,64. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,64 = загальна кількість балів. 
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