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1. Опис навчальної дисципліни «Соціальна робота з різними 

категоріями отримувачів послуг». Змістовий модуль «Соціальна робота 

з біженцями, мігрантами та внутрішньо переміщеними особами» 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг 

Вид дисципліни  обов’язкова  

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 9 / 270 

Курс 2 3 - 

Семестр 3 5 - 

Кількість змістових модулів з розподілом:  4 

Обсяг кредитів 9 - 

Обсяг годин, в тому числі: 270 - 

Аудиторні 126 - 

Модульний контроль 18 - 

Семестровий контроль 30 - 

Самостійна робота 96 - 

Форма семестрового контролю Залік 

Екзамен 

- 

Змістовий модуль «Соціальна робота з біженцями, мігрантами та 

внутрішньо переміщеними особами» 

Загальний обсяг кредитів / годин 2 / 60 

Курс 2 - 

Семестр 3 - 

Обсяг кредитів 2 - 

Обсяг годин, в тому числі: 60 - 

Аудиторні 28 - 

Модульний контроль 4 - 

Семестровий контроль 7 - 

Самостійна робота 21 - 

Форма семестрового контролю - - 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета змістового модуля «Соціальна робота з біженцями, мігрантами та 

внутрішньо переміщеними особами» полягає у формуванні мотиваційної, 

когнітивної та операційної складової готовності студентів до реалізації 

соціальної роботи з біженцями, мігрантами та внутрішньо переміщеними 

особами. 

Завдання змістового модуля «Соціальна робота з біженцями, мігрантами 

та внутрішньо переміщеними особами»:  

 ознайомити з особливостями здійснення соціальної роботи з 

біженцями, мігрантами та внутрішньо переміщеними особами. 



 

 сформувати вміння критичного оцінювання соціальних наслідків 

політики у сфері соціального забезпечення біженців, мігрантів та внутрішньо 

переміщених осіб. 

 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 біженцями, мігрантами та внутрішньо переміщеними 

особами. 

 

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 біженцями, мігрантами та 

внутрішньо переміщеними особами 

Тема 1. Співвідношення понять 

«біженець», «мігрант», «внутрішньо 

переміщена особа» 

4 2 2     

Тема 2. Соціально-психологічний 

стан внутрішньо переміщених осіб 

4 2 2     

Тема 3. Пільги для внутрішньо 

переміщених осіб відповідно до 

законодавства України 

4 2 2     

Самостійна робота 1. Послуги, які 

надаються біженцям, мігрантам та 

внутрішньо переміщеним особам 

відповідно до їх потреб 

10      10 

Модульний контроль 2  

Разом 24 6 6    10 

Модуль 2. Змістовно-технологічне забезпечення соціальної підтримки 
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біженців, мігрантів та внутрішньо переміщених осіб 

Тема 1. Специфіка соціальної роботи 

з мігрантами та  внутрішньо 

переміщеними особами 

6 2 2 2    

Тема 2. Планування та надання 

допомоги внутрішньо переміщеним 

особам, сім’ям з дітьми 

10 4 2 4    

Самостійна робота 2. Рекомендації 

щодо соціальної підтримки 

внутрішньо переміщених осіб. 

11      11 

Модульний контроль 2  

Разом 29 6 4 6   11 
Підготовка та проходження контрольних 

заходів 

7  

Усього 60 12 10 6   21 
Примітка: слід зазначати також теми, винесені на самостійне вивчення.  

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Теоретичні засади соціальної роботи з біженцями, 

мігрантами та внутрішньо переміщеними особами 

Лекція 1. Співвідношення понять «біженець», «мігрант», 

«внутрішньо переміщена особа» (2 год.) 

Зміст понять «біженець», «мігрант», «переселенець» «внутрішньо 

переміщена особа». Спільні та відміні риси понять «біженець», «мігрант» та 

«внутрішньо переміщена особа».  Класифікація мігрантів. 

Семінарське заняття 1. Соціально-демографічний портрет 

внутрішньо переміщених осіб в Україні (2 год.)  

Основні поняття теми: біженець; мігрант; переселенець; внутрішньо 

переміщена особа; незаконна міграція; неврегульована міграція; нелегальна 

міграція; мігранти зовнішні, або міжнародні; мігранти легальні; 

напівлегальні мігранти; мігранти трудові; мігранти політичні. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2, 3 

Додаткові: 3, 4, 5, 6 
  

Лекція 2. Соціально-психологічний стан внутрішньо переміщених 

осіб (2 год.) 

Основні ознаки внутрішньо переміщених осіб в Україні. Проблеми та 

потреби внутрішньо переміщених осіб. Емоційно-психологічний стан 

внутрішньо-переміщених осіб, які пережили травматичний досвід.  

Семінарське заняття 2. Соціальна адаптація внутрішньо 

переміщених осіб (2 год.)   
Основні поняття теми: мігрант; внутрішньо переміщені особи; 

соціально-психологічний портрет; соціальна адаптація; інтеграція. 



Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 3 

Додаткові: 2, 3, 4, 6 

 

Лекція 3. Пільги для внутрішньо переміщених осіб відповідно до 

законодавства України (2 год.) 

Матеріальна допомога внутрішньо переміщеним особам. Житлова 

субсидія. Право на безкоштовне і пільгове житло. Право на земельну ділянку. 

Пільга по кредитах. Освітня пільга. Забезпечення прав безробітних.  

Семінарське заняття 3. Нормативно-правові засади державної 

політики реінтеграції внутрішньо переміщених осіб (2 год.)  

Основні поняття теми: внутрішньо переміщена особа; права і свободи 

внутрішньо переміщених осіб; матеріальна допомога; субсидії. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 3 

Додаткові: 2, 4, 6, 7 

 

Модуль 2. Змістовно-технологічне забезпечення соціальної 

підтримки біженців, мігрантів та внутрішньо переміщених осіб 

 

Лекція 4. Специфіка соціальної роботи з мігрантами та  

внутрішньо переміщеними особами (2 год.) 

Сутність та принципи соціальної роботи з внутрішніми мігрантами. 

Перспективні напрямки поліпшення ефективності соціальної роботи з 

мігрантами. Напрямки практичної соціальної роботи з внутрішньо 

переміщеними особами. Функції соціальних працівників у роботі з 

внутрішньо переміщеними особами. 

Семінарське заняття 4. Напрямки економічної інтеграції 

внутрішньо переміщених осіб до приймаючих громад (2 год.)  

 Практичне заняття 1. Стан надання соціальної підтримки 

мігрантам та  внутрішньо переміщеним особам у державних та 

громадських організаціях (2 год.)  
Основні поняття теми: мігрант; іммігрант; внутрішньо переміщена 

особа; принцип роботи з іммігрантами; соціальна робота; практична 

соціальна робота; напрями практичної соціальної роботи; функції 

соціального працівника. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2, 3 

Додаткові: 1, 4, 7 

 

Лекція 5-6. Планування та надання допомоги внутрішньо 

переміщеним особам, сім’ям з дітьми (4 год.) 

Мультидисциплінарний підхід у допомозі внутрішньо переміщеним 

особам, сім’ям з дітьми.  Обставини та потреби внутрішньо переміщених 

осіб, які необхідно враховувати при плануванні роботи. Форми та методи 
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соціальної роботи з внутрішньо переміщеними особами. Етапи надання 

допомоги. Типові кроки у взаємодії соціального працівника з клієнтом при 

зборі інформації, плануванні та наданні допомоги. 

Семінарське заняття 5. Особливості надання допомоги дітям 

внутрішньо переміщених осіб (2 год.).  

Практичне заняття 2-3. Програма соціальної допомоги внутрішньо 

переміщеним особам  (4 год.)  

Основні поняття теми: мігрант; внутрішньо переміщена особа; 

мультидисциплінарний підхід; мультидисциплінарна команда; форми та 

методи соціальної роботи; індивідуальна робота; сімейне консультування; 

тренінги з розвитку життєвих навичок; групи взаємодопомоги і 

взаємопідтримки; психокорекційні групи.  

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 3 

Додаткові: 1, 7 

 

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 3 3 

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 - 66 - 88 

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. Послуги, які надаються біженцям, мігрантам 

та внутрішньо переміщеним особам відповідно до їх потреб 

На основі теоретичних знань щодо сутності та змісту соціальної роботи 

з біженцями, мігрантами та внутрішньо переміщеними особами визначити, 

які потреби мають біженці, мігранти та внутрішньо переміщені особи та які 

послуги вони повинні отримувати у державних та громадських організаціях 

(10 год.). 
Категорія Основні потреби Основні послуги Які організації можуть 

надавати/надають такі 

послуги в Україні 

    

    

 Критерії оцінювання:  

 змістовність структури - 3 бали 

 відповідність темі  та стилю оформлення - 2 бали  

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 3 

Додаткові: 1, 4, 7 

 

Самостійна робота 2. Рекомендації щодо соціальної підтримки 

внутрішньо переміщених осіб 

Розробити рекомендації для спеціалістів державних та недержавних 

організацій щодо соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб, які 

переселилися із тимчасово окупованої території України та районів 

проведення АТО (11 год.). 

 Критерії оцінювання:  

 змістовність структури - 3 бали 

 відповідність темі  та стилю оформлення - 2 бали  

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 3 

Додаткові: 1, 7 

 

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; 
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 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), з них мінімальна 

допустима кількість балів – 15. 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії 

оцінювання. 

За змістовим модулем – не передбачено навчальним планом. 

Формою підсумкового контролю з дисципліни «Соціальна робота з 

різними категоріями отримувачів послуг» виступає екзамен. До екзамену 

допускаються студенти, які не мають академічної заборгованості. 

Структура екзаменаційного білету: перше завдання теоретичне, друге 

завдання теоретико-практичне, третє – практичне.  

Максимальна оцінка – 40 балів. 

Виконання завдань оцінюється за такими критеріями: 

1) теоретичне питання: 

 повнота й ґрунтовність викладу; 

 аргументованість тверджень; 

 суб’єктне усвідомлення змісту; 

 термінологічна коректність; 

2) теоретико-практичне завдання: 

 творче осмислення набутих теоретичних знань; 

 уміння використовувати наукові знання під час виконання 

практичних завдань; 

 точність виконання практичного завдання; 

3) практичне завдання: 

 технологічна грамотність; 

 методична грамотність; 

 обґрунтованість методичних рішень. 

Алгоритм оцінювання  

Кількість 

балів 
Теоретичне питання 

Теоретико-

практичне завдання 
Практичне завдання 

35-40 

Повне засвоєння та 

суб’єктне 

усвідомлення 

матеріалу. 

Твердження чітко 

аргументовані. 

Продемонстровано 

термінологічну 

Завдання виконано 

точно. 

Продемонстровано 

творчість. Наукові 

знання використано 

на практиці. 

Продемонстровано 

методичну й 

технологічну 

грамотність. 

Методичні рішення 

обґрунтовано.  



грамотність 

21-34 

Повне засвоєння 

матеріалу, але 

недостатнє суб’єктне 

його усвідомлення. 

Нечітка аргументація 

тверджень. Часткова 

термінологічна 

некоректність. 

Завдання виконано 

неповно. 

Осмислення знань 

частково творче. 

Наукові знання 

використано на 

практиці. 

Наявність 

незначних 

методичних і 

технологічних 

помилок. 

Методичні рішення 

обґрунтовано. 

6-20 

Часткове засвоєння 

матеріалу, суб’єктне 

його не 

усвідомлення. 

Аргументація 

відсутня. 

Термінологічна 

неграмотність. 

Завдання виконано 

частково. Творчість 

не 

продемонстровано. 

Наукові знання не 

пов’язані з 

практикою. 

Наявність значної 

кількості 

методичних і 

технологічних 

помилок.  

1-5 

Теоретичний 

матеріал не засвоєно. 

Аргументація 

відсутня. 

Термінологічна 

неграмотність. 

Завдання виконано 

частково. Творчість 

не 

продемонстровано. 

Рівень наукових 

знань низький. 

Методична й 

технологічна 

неграмотність.  

 

Розроблені критерії дають можливість: 

 виявити якісний рівень засвоєння теоретичних знань і сформованості 

вмінь, передбачених програмою дисципліни «Соціальна робота з різними 

категоріями отримувачів послуг»; 

 зробити відповідний загальний висновок про рівень сформованості у 

майбутніх фахівців передбачених освітньою програмою компетентностей, 

про їхню готовність творчо здійснювати фахову діяльність.  

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

1. Розкрийте сутність понять «біженець», «мігрант» та «внутрішньо 

переміщена особа».  

2. Охарактеризуйте типи міграції. 

3. Визначте проблеми з якими стикаються біженців у нових умовах 

перебування. 

4. Складіть соціально-психологічний портрет внутрішньо 

переміщеної особи. 

5. Визначте потреби внутрішньо переміщених осіб. 

6. Визначте особливості отримання юридичного статусу 

внутрішньо переміщеної особи.  

7. Розкрийте основні ознаки внутрішньо переміщених осіб в 
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Україні.  

8. Визначте актуальні соціальні проблеми внутрішньо переміщених 

осіб. 

9. Визначте стан забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб в Україні. 

10. Розкрийте принципи здійснення соціальної роботи з мігрантами. 

11. Визначте перспективні напрямки поліпшення ефективності 

соціальної роботи з мігрантами.  

12. Розкрийте функції соціальних працівників у роботі з внутрішньо 

переміщеними особами. 

13. Визначте напрямки практичної соціальної роботи з внутрішньо 

переміщеними особами. 

14. Охарактеризуйте методи та форми соціальної роботи з 

мігрантами та їх сім’ями. 

15. Охарактеризуйте види соціальної роботи з внутрішньо 

переміщеними особами. 

16. Розкрийте форми соціальної роботи із внутрішньо переміщеними 

особами. 

17. Розкрийте роль недержавних організацій у надані  соціальної 

підтримки внутрішньо переміщеним особам.  

18. Охарактеризуйте мультидисциплінарний підхід у допомозі 

внутрішньо переміщеним особам, сім’ям з дітьми.   

19. Охарактеризуйте етапи надання допомоги внутрішньо 

переміщеним особам.  

20. Визначте напрямки економічної інтеграції внутрішньо 

переміщених осіб до приймаючих громад. 

 
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 «Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг». 

Змістовий модуль «Соціальна робота з біженцями, мігрантами та внутрішньо переміщеними особами» 

Разом: 60 год., з них 12 год. – лекції, 10 год. – семінарські заняття, 6 год. – практичні заняття; підготовка та проходження контрольних заходів – 7 год., 

самостійна робота – 21 год., модульний контроль - 4 год.  

Модулі 1 2 

Назва модуля 
Теоретичні засади соціальної роботи з біженцями, мігрантами 

та внутрішньо переміщеними особами 

Змістовно-технологічне забезпечення соціальної підтримки 

біженців, мігрантів та внутрішньо переміщених осіб 

Кількість балів 

за модуль 
66 балів 88 балів 

Лекції 1 2 3 4 5-6 

Теми лекцій 

Співвідношення 

понять «біженець», 

«мігрант», 

«внутрішньо 

переміщена особа» 

(1 бал) 

Соціально-

психологічний 

стан внутрішньо 

переміщених осіб  

 (1 бал) 

Пільги для внутрішньо 

переміщених осіб 

відповідно до 

законодавства України 

(1 бал) 

Специфіка соціальної роботи з 

мігрантами та  внутрішньо 

переміщеними особами  

(1 бали) 

Планування та надання 

допомоги внутрішньо 

переміщеним особам, 

сім’ям з дітьми 

(2 бали) 

 

Теми 

семінарських 

занять 

Соціально-

демографічний 

портрет внутрішньо 

переміщених осіб в 

Україні 

 (11 балів) 

Соціальна 

адаптація 

внутрішньо 

переміщених осіб  

(11 балів) 

Нормативно-правові 

засади державної 

політики реінтеграції 

внутрішньо 

переміщених осіб  

(11 балів) 

Напрямки економічної інтеграції 

внутрішньо переміщених осіб до 

приймаючих громад 

 (11 балів) 

Особливості надання 

допомоги дітям 

внутрішньо переміщених 

осіб 

 (11 балів) 

Теми 

практичих 

занять 

 

Стан надання соціальної 

підтримки мігрантам та  

внутрішньо переміщеним особам у 

державних та громадських 

організаціях  

(11 балів) 

 

Програма соціальної 

допомоги внутрішньо 

переміщеним особам  

(22 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. Психосоціальна допомога внутрішньо переміщеним дітям, їхнім 

батькам та сім’ям з дітьми зі Сходу України : посіб. для практиків соціальної 

сфери / [М. А. Грудій, Л. А. Мельник, Г. В. Остапчук та ін.] ; за ред. Л. С. 

Волинець. – К. : ТОВ «Видавничий дім «Калита», 2015. – 72 с. 

2. Пелісьє Ю. Сутність і специфіка соціальної роботи з внутрішньо 
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Сухомлинського. Педагогічні науки – 2016. – № 1 (52). – С. 202. – 2016. 
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9.  Додаткові ресурси (за наявності) 

Електронний курс на сайті: http://elearning.kubg.edu.ua/ 

 

 

 


