
 
 

 



 
 

 
 



 
 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

РПНД «Соціально-педагогічна діяльність з різними категоріями дітей, 

молоді та сімей». Змістовний модуль «Міжвідомчий підхід у соціально-

педагогічній діяльності з дітьми та сім’ями груп ризику» 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

Денна заочна 

Змістовний модуль «Міжвідомчий підхід у соціально-педагогічній діяльності 

з дітьми та сім’ями груп ризику» 

Курс 4 4 

Семестр 7 7 

Обсяг кредитів 2 2 

Обсяг годин, в тому числі: 60 60 

Аудиторні 28 8 

Модульний контроль 4 - 

Семестровий контроль - - 

Самостійна робота 28 52 

Форма семестрового контролю - - 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

 Метою викладання змістового модуля «Міжвідомчий підхід у соціально-

педагогічній діяльності з дітьми та сім’ями груп ризику» є: ознайомити 

студентів з теоретичними засадами соціально-педагогічної діяльності з 

дітьми та сім’ями груп ризику та сформувати уміння застосовувати 

міжвідомчий підхід в процесі здійснення соціально-педагогічної діяльності з 

дітьми та сім’ями груп ризику. 

 

 Завданнями змістового модуля «Міжвідомчий підхід у соціально-

педагогічній діяльності з дітьми та сім’ями груп ризику» є оволодіння такими 

компетенціями як: 

- розуміння значущості для власного професійного розвитку історичного 

досвіду людства, європейських цінностей; 

- володіння знаннями нормативно-правової бази соціального захисту 

населення, здатність забезпечувати права дитини та їх сімей, 

організації соціально-правової діяльності у різних  інститутах 

соціального виховання; 

- здатність діяти згідно з Етичним кодексом спеціалістів із соціальної 

роботи (соціальних працівників і соціальних педагогів) України; 

- знання особливостей організації та здійснення соціально-педагогічної 

роботи в різних соціальних інституціях, механізмів їх взаємодії. 

 



 
 

3. Результатами навчання за дисципліною є: 

- Знати теоретичні основи та нормативно-правові засади інклюзивної 

освіти, виявляти особливості та шляхи покращення життєдіяльності 

дітей та молоді з особливостями психофізичного розвитку; 

- Знати та дотримуватися етичних принципів соціально-педагогічної 

роботи; 

- Вміти забезпечувати соціально-правовий захист дітей, молоді та їх 

сімей. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль І. Теоретичні засади соціально-педагогічної діяльності з дітьми та 

сім’ями груп ризику 

Тема 1. Нормативно-правові засади 

соціально-педагогічної діяльності з дітьми 

та сім’ями груп ризику 

8 2 2 - - - 4 

Тема 2. Характеристика та типологія дітей 

та сімей груп ризику 

9 2 2 - - - 5 

Тема 3. Методики соціально-педагогічної 

діагностики дітей та сімей груп ризику 

9 2 2 - - - 5 

Модульний контроль 2  

Разом 28 6 6    14 

Змістовий модуль ІІ. Міжвідомча взаємодія у наданні соціально-педагогічної допомоги 

дітям та сім’ям груп ризику 

Тема 4. Мета, основні завдання відомств, 

установ та організації, що здійснюють 

соціально-педагогічну діяльність з дітьми 

та сім’ями груп ризику. 

8 2 2 - - - 4 

Тема 5. Основні напрями міжвідомчої 

взаємодії у соціально-педагогічній 

діяльності з дітьми та сім’ями груп ризику 

9 2 2 - - - 5 

Тема 6. Інструментарій соціального 

педагога у наданні соціально-педагогічної 

допомоги дітям та сім’ям груп ризику 

9 2 2 - - - 5 

Тема 7. Взаємодія соціальних педагогів 

навчальних закладів з органами та 

службами щодо захисту прав дітей 

4 2 2 - - - - 

Модульний контроль 2  

Разом 32 8 8 - - - 14 



 
 

Усього 60 14 14    28 

 

Тематичний план для заочної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 

У
сь

о
го
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Змістовний модуль 1. Теоретичні засади соціально-педагогічної діяльності з 

дітьми та сім’ями груп ризику 

Тема 1. Нормативно-правові засади 

соціально-педагогічної діяльності з дітьми 

та сім’ями груп ризику 

10 2 - - - - 8 

Тема 2. Характеристика та типологія 

дітей та сімей груп ризику 
10 - 2 - - - 8 

Тема 3. Методики соціально-педагогічної 

діагностики дітей та сімей груп ризику 
10 - - - - - 10 

Разом 30 2 2 - - - 26 

Змістовий модуль 2. Міжвідомча взаємодія у наданні соціально-педагогічної 

допомоги дітям та сім’ям груп ризику 

Тема 4. Мета, основні завдання відомств, 

установ та організації, що здійснюють 

соціально-педагогічну діяльність з дітьми 

та сім’ями груп ризику. 

5 2 - - - - 3 

Тема 5. Основні напрями міжвідомчої 

взаємодії у соціально-педагогічній 

діяльності з дітьми та сім’ями груп ризику 

5 - 2 - - - 3 

Тема 6. Інструментарій соціального 

педагога у наданні соціально-педагогічної 

допомоги дітям та сім’ям груп ризику 

10 - - - - - 10 

Тема 7. Взаємодія соціальних педагогів 

навчальних закладів з органами та 

службами щодо захисту прав дітей  

10 - - - - - 10 

Разом 30 2 2 - - - 26 

Усього 60 4 4 - - - 52 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 Змістовний модуль І. Теоретичні засади соціально-педагогічної діяльності 

з дітьми та сім’ями груп ризику. 

 

 Лекція 1. Нормативно-правові засади соціально-педагогічної діяльності з 

дітьми та сім’ями груп ризику (2 год). 

 Визначення поняття «складні життєві обставини», порядок надання 



 
 

соціальних послуг дітям та молоді, які знаходяться в складних життєвих 

обставинах, категорії осіб та сімей, яким мають надаватись соціальні 

послуги. Визначення поняття соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю. 

Принципи та засади діяльності соціального педагога при здійсненні 

соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю. Психологічні послуги та 

соціально-педагогічні послуги. 

 Основні поняття лекції: соціальні послуги, нормативно-правове 

забезпечення, соціальна робота, принципи та засади діяльності соціального 

педагога, діти та сім’ї груп ризику, складні життєві обставини, соціально-

педагогічні та психологічні послуги. 

 

 Семінарське заняття 1. Нормативно правове забезпечення діяльності 

Служби у справах дітей (2 год). 

 Рекомендовані джерела:  

 Основні – 1, 2, 3;   

 Додаткові – 1,2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 

 

 Лекція 2. Характеристика та типологія дітей та сімей груп ризику (2 год.) 

 Категорії осіб та сімей, яким мають надаватись соціальні послуги та 

здійснюватися соціальний супровід. 

 Основні поняття лекції: Безпритульність, сирітство, психологічний розлад, 

бездоглядність, жорстоке поводження, малозабезпеченість, безробіття, 

ухиляння від виконання обов’язків, позбавлення батьківських прав, стихійне 

лихо, дискримінація. 

 

 Семінарське заняття 2. Типологія сімей складної життєвої ситуації (2 

год.) 

 Рекомендовані джерела:  

 Основні –2, 3, 7;  

 Додаткові – 2, 5. 

 

 Лекція 3. Методики соціально-педагогічної діагностики дітей та сімей груп 

ризику (2 год.). 

 Сутність і зміст поняття «діагностика». Види соціально-педагогічної 

діагностики. Технології соціально-педагогічної діагностики. Основні ознаки 

соціальної та психологічної технології. Міждисциплінарний характер 

соціальних технологій. Сутність поняття «соціально-педагогічна 

діагностика». Психологічна, медична, соціальна, педагогічна діагностики. 

 Основні поняття лекції: діагностика, види діагностики, технології 

діагностики, ознаки технологій, соціальні технології, соціально-педагогічна 

діагностика. 

 

 Семінарське заняття 3. Складові соціально-педагогічної діагностики (2 

год.). 

 Рекомендовані джерела:  



 
 

 Основні – 2, 3, 6;  

 Додаткові –12, 13. 

 

 Змістовний модуль ІІ. Міжвідомча взаємодія у наданні допомоги 

соціально-педагогічної допомоги дітям та сім’ям груп ризику. 

 

 Лекція 4. Суб’єкти здійснення соціально-педагогічної діяльності з дітьми 

та сім’ями груп ризику. (2 год). 

 Мета діяльності Служби у справах дітей: забезпечення реалізації 

державної політики у сфері питань дітей та сімей з дітьми; захист прав 

свобод та законних інтересів дітей; профілактика негативних проявів 

наркоманії, алкоголізму та правопорушень серед дітей та їхніх батьків; 

підтримка та надання соціальних послуг дітям та сім’ям з дітьми, які 

опинились в складних життєвих обставинах, дітям-сиротам, та дітям 

позбавленим батьківського піклування. 

 Завдання Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді: виявлення 

та облік сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих 

обставинах і потребують сторонньої допомоги, оцінка потреб сімей, дітей та 

молоді, які перебувають окладних життєвих обставинах і потребують 

сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної 

операції та внутрішньо переміщених осіб( визначення видів соціальних 

послуг та методів соціальної роботи).  

 Основні принципи роботи органів опіки та піклування. Об'єкти і суб’єкти 

соціальної опіки і піклування. Сутність технології соціальної опіки і 

піклування. 

 Основні поняття лекції: суб’єкти соціально-педагогічної діяльності; 

Служба у справах дітей, Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

органи опіки та піклування, пенітенціарні служби, Уповноважені підрозділи 

органів Національної поліції, органи охорони здоров’я, органи освіти та 

навчальні заклади. 

 

 Семінарське заняття 4. Міжвідомча взаємодія установ та організації, що 

здійснюють соціально-педагогічну діяльність з дітьми та сім’ями груп ризику 

(2 год). 

 Рекомендовані джерела:  

 Основні – 1, 2, 3, 4; 

 Додаткові – 1-13. 

 

Лекція 5. Основні напрями міжвідомчої взаємодії у соціально-

педагогічній діяльності з дітьми та сім’ями груп ризику (2 год.). 

Специфіка міжвідомчої взаємодії. Зміст поняття «міжвідомча 

взаємодія». Принципи міжвідомчого підходу у роботі установ соціальної 

сфери. 

Основні форми міжвідомчої взаємодії:  спільна робота з реалізації 

міжвідомчих проектів та програм (поєднання відомчих і територіальних 



 
 

інтересів і можливостей); створення міжвідомчих координаційних комісій, 

рад тощо; створення комунікативної системи; розробка нормативної бази, яка 

регламентує основні принципи і правила спільної роботи різних закладів та 

установ; проведення міжвідомчих нарад, семінарів, конференцій, робочих 

груп фахівців та інших заходів з обміну досвідом; використання 

інноваційних методик, технологій роботи, які передбачають спільну 

діяльність різних установ при вирішенні проблем. 

Приклади міжвідомчої взаємодії на рівні держави:  комісія з 

координації дій щодо виконання Конвенції ООН про права дитини, 

Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей 

та Національної програми ―Діти України‖; Всеукраїнська міжвідомча 

координаційно-методична рада з правової освіти населення; Комісія з питань 

захисту прав дитини як консультативно-дорадчого органу, до якого входять 

представники держадміністрації чи органів місцевої влади, соціальних 

служб, правоохоронних органів, юридичних структур, громадськості. 

 Основні поняття лекції: міжвідомча взаємодія,  міжсекторальний підхід, 

форми міжвідомчої взаємодії, комунікативні системи, технології та методики 

міжвідомчої взаємодії, міжвідомчі декларації, комісії, програми, проекти. 

  

 Семінарське заняття 5. Алгоритми співпраці та міжвідомчої взаємодії в 

соціально-педагогічній діяльності з дітьми та сім’ями груп ризику (2 год.). 

Рекомендовані джерела: 

Основні – 2, 3, 5, 6;  

Додаткові – 10, 11. 

 

 Лекція 6. Інструментарій соціального педагога у наданні соціально-

педагогічної допомоги дітям та сім’ям груп ризику (2 год.). 

 Метод теоретичного моделювання; анкети, опитувальники, експертні 

оцінки; спостереження, тести, лабораторний експеримент, соціометрія; 

контактна бесіда, педагогічний консиліум. 

 Алгоритм соціально-педагогічної діагностики: 1. Констатація фактів.   

2. Історія клієнта і розвиток клієнта, аналіз соціальної ситуації.  3. Висунення 

гіпотези допомоги.  4. Збір додаткової інформації для перевірки гіпотези. 5. 

Перевірка гіпотези. 6. При необхідності повторення процедури. 

 Інтерв’ю, «соціальна історія» клієнта. Схема складання історії розвитку 

клієнта. 

 Основні поняття лекції: інструментарій,  методи, соціально-педагогічний 

паспорт, соціально-педагогічний експеримент, соціально-педагогічний 

моніторинг, алгоритми соціально-педагогічної діагностики, соціальна історія 

клієнта. 

 

 Семінарське заняття 6. Методики діагностики та виявлення дітей груп 

ризику (2 год). 

 Рекомендовані джерела:  

 Основні – 2, 3, 4, 7, 8;  



 
 

 Додаткові –12. 

  

 Лекція 7. Взаємодія соціальних педагогів навчальних закладів з органами 

та службами щодо захисту прав дітей (2 год.). 

 Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у 

навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо 

захисту прав дітей.  

  Жорстоке поводження з дитиною. Насильство в сім’ї. Ознаки насильства. 

Дії працівників психологічної служби у разі виявлення ознак насильства над 

дитиною. 

 Протокол Н-1 про отримання відомостей про вчинення насильства над 

дитиною або реальну загрозу його вчинення. Протокол - 2-Н «Дії працівника 

психологічної служби у випадку, коли він стає свідком насильства або 

жорстокого поводження з дитиною». 

 Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх 

справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони 

здоров’я України від 19.08.2014 № 564/863/945/577 «Про затвердження 

Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого 

поводження з дітьми або загрози його вчинення». 

 Основні поняття лекції: взаємодія, права дітей, служби захисту прав дітей, 

жорстоке поводження, насильство в сім’ї, порядок дій працівників 

психологічної служби. 

 

 Семінарське заняття 7. Міжвідомча взаємодія в процесі соціально-

педагогічної допомога сім’ям, постраждалим в наслідок АТО (2 год.). 

Рекомендовані джерела:  

Основні – 2, 7, 8;  

Додаткові – 6, 8, 9, 11. 

 

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 4 4 

Відвідування семінарських занять 1 3 3 4 4 

Відвідування практичних занять 1 - - - - 

Робота на семінарському занятті 10 3 30 4 40 

Робота на практичному занятті 10 - - - - 



 
 

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 - 78 

Максимальна кількість балів: 144 бали 

          Розрахунок коефіцієнта: 144:100=1,44; К=1,44 

 

заочної форми навчання 

Вид діяльності студента 
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к
іл

ь
к
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

м
ак

си
м

ал
ь
н

а 
  

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

м
ак

си
м

ал
ь
н

а 
  

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 

Відвідування лекцій 1 1 1 1 1 

Відвідування семінарських занять 1 1 1 1 1 

Відвідування практичних занять 1 - - - - 

Робота на семінарському занятті 10 1 10 1 10 

Робота на практичному занятті 10 - - - - 

Лабораторна робота (в тому числі 

допуск, виконання, захист) 

10 - - - - 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

5 3 15 4 20 

Виконання модульної роботи - - - - - 

Виконання ІНДЗ 30 - - - - 

Разом - 27 - 32 

Максимальна кількість балів: 59 балів 

Розрахунок коефіцієнта: 59 : 100 = 0,59; К = 0,59 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

Модуль І. Теоретичні засади соціально-педагогічної діяльності з 

дітьми та сім’ями груп ризику. 

 

Тема. Міжвідомчий підхід соціального педагога у здійсненні соціально-

педагогічної  діяльності з різними типами дітей та сімей груп ризику (14 год.) 

Самостійна робота 1. Схематично зобразіть модель міжвідомчої 

взаємодії, відповідно до напряму діяльності соціального педагога. 

 1. Робота у випадках виявлення факту та розгляду звернень та повідомлень 

з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення.  



 
 

 2. Робота з дітьми, які мають проблеми у поведінці (делінквентна, 

девіантна поведінка). 

 3. Робота з дітьми, схильними до проявів суїцидальної поведінки. 

 4. Робота з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах. 

 5. Робота з дітьми з особливими освітніми потребами. 

 6. Робота з батьками, які ухиляються від належного виконання своїх 

батьківських обов’язків. 

Критерії оцінювання: 

1. Змістова складова - 4 бали 

2. Оформлення документа – 1 бал. 

 

Модуль ІІ. Міжвідомча взаємодія у наданні соціально-педагогічної 

допомоги дітям та сім’ям груп ризику. 

 

Тема: Напрями та форми міжвідомчої взаємодії соціального педагога у 

соціально-педагогічній діяльності з дітьми та сім’ями, які опинились в 

складних життєвих обставинах (14 год.). 

Самостійна робота 2. Заповніть таблицю. Соціально-педагогічна 

діяльність соціального педагога з дітьми та сім’ями, які опинились в 

складних життєвих обставинах. 

 
Складні життєві обставини  Характеристика  Напрямки, 

засоби, 

форми і 

методи 

роботи.  

Форми 

міжвідомчої 

взаємодія  

Можливі 

ресурси  

Фактори 

ризику  
 

 

Інвалідність батьків або дітей.     

Вимушена міграція     

Наркотична або алкогольна 

залежність одного з членів сім’ї 
  

 
 

Перебування одного з членів 

сім’ї у місцях позбавлення волі 
  

 
 

Важковиховуваність дитини, 

девіантність 
  

 
 

Насильство в сім’ї     

Безпритульність     

Сирітство     

Складні стосунки в сім’ї, 

психологічний розлад. 
  

 
 

Відсутність житла або роботи.     

Бездоглядність.     

Виникнення ризику для 

здоров’я та життя (зокрема, 

проживання на екологічно 

  

 

 



 
 

забруднених територіях, в 

районі епідемії, антисанітарних 

умовах тощо). 

 

Критерії оцінювання: 

1. Змістова складова - 4 бали 

2. Оформлення текстового документа – 1 бал. 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. 

Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань. 

Кожне правильне питання оцінюється в 1 бал. 

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. 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

За змістовим модулем – не передбачено навчальним планом. 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю (комплексного 

екзамену) з модуля «Міжвідомчий підхід у соціально-педагогічній діяльності 

з дітьми та сім’ями груп ризику». 

1. Визначте поняття «міжвідомча взаємодія». 

2. Коротко охарактеризуйте основні завдання діяльності установ та 

організацій, що беруть участь у міжвідомчій взаємодії під час здійснення 

соціально-педагогічної діяльності з дітьми та сім’ями груп ризику. 

3. Дайте характеристику сім’ям, що опинились в складних життєвих 

обставинах. 

4. Нормативно-правове забезпечення діяльності Служби у справах дітей. 

5. Розкрийте складові соціально-педагогічної діагностики дітей та сімей 

груп ризику. 

6. Форми взаємодії соціального педагога з органами опіки та піклування в 

процесі здійснення соціально-педагогічної діяльності. 

7. Форми взаємодії соціального педагога з Службами у справах дітей в 

процесі здійснення соціально-педагогічної діяльності. 

8. Форми взаємодії соціального педагога з Центрами соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді в процесі здійснення соціально-педагогічної 

діяльності. 



 
 

9. Форми взаємодії соціального педагога з Уповноваженими підрозділами 

органів Національної поліції в процесі здійснення соціально-

педагогічної діяльності. 

10. Форми взаємодії соціального педагога з органами охорони здоров’я в 

процесі здійснення соціально-педагогічної діяльності. 

11. Міжвідомча взаємодія в процесі соціально-педагогічної допомоги 

сім’ям, постраждалим в наслідок АТО. 

12. Опишіть алгоритм міжвідомчої взаємодії у випадках виявлення факту та 

розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з 

дітьми або загрози його вчинення.  

13. Опишіть алгоритм міжвідомчої взаємодії у соціально-педагогічній 

діяльності з дітьми, які мають проблеми у поведінці (делінквентна, 

девіантна поведінка). 

14. Опишіть алгоритм міжвідомчої взаємодії у соціально-педагогічній 

діяльності з дітьми, схильними до проявів суїцидальної поведінки. 

15. Опишіть алгоритм міжвідомчої взаємодії у соціально-педагогічній 

діяльності з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах. 

16. Опишіть алгоритм міжвідомчої взаємодії у соціально-педагогічній 

діяльності з дітьми з особливими освітніми потребами. 

17. Опишіть алгоритм міжвідомчої взаємодії у соціально-педагогічній 

діяльності з батьками, які ухиляються від належного виконання своїх 

батьківських обов’язків. 

 

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 карта змістового модуля «Міжвідомчий підхід у соціально-педагогічній діяльності з дітьми 

та сім’ями груп ризику» 
Разом: 60 год., лекційні заняття – 10 год., практичні заняття –  14 год., семінарські заняття – 4 год., самостійна робота – 28 год., модульний контроль – 4 год. 

 
Змістові модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Назва 

змістового модуля Теоретичні засади соціально-педагогічної діяльності з 

дітьми та сім’ями груп ризику 

Міжвідомча взаємодія у наданні соціально-педагогічної допомоги 

дітям та сім’ям груп ризику 

Кількість балів за 

змістовий модуль 

66 Балів 78 Балів 

Лекції Нормативно-правові 

засади соціально-

педагогічної 

діяльності з дітьми та 

сім’ями груп ризику 

(1 бал) 

Характеристика та 

типологія дітей та 

сімей груп ризику 

(1 бал) 

Методи соціально-

педагогічної діагностики 

дітей та сімей груп ризику  

(1 бал) 

Мета, основні 

завдання відомств, 

установ та 

організації, що 

здійснюють 

соціально-

педагогічну 

діяльність з дітьми 

та сім’ями груп 

ризику (1 бал) 

Основні напрями 

міжвідомчої 

взаємодії у 

соціально-

педагогічній 

діяльності з 

дітьми та 

сім’ями груп 

ризику (1 бал) 

Інструментарій 

соціального 

педагога у наданні 

соціально-

педагогічної 

допомоги дітям та 

сім’ям груп ризику 

(1 бал) 

Взаємодія 

соціальних педагогів 

навчальних закладів 

з органами та 

службами щодо 

захисту прав дітей 

 (1 бал) 

Семінарські 

заняття 

Нормативно 

правове 

забезпечення 

діяльності Служби 

у справах дітей  

(11 балів) 

Типологія сімей 

складної життєвої 

ситуації (11 балів) 

Складові соціально-

педагогічної діагностики 

(11 балів) 

Міжвідомча 

взаємодія установ та 

організації, що 

здійснюють 

соціально-

педагогічну 

діяльність з дітьми 

та сім’ями груп 

ризику (11 балів) 

Алгоритми 

співпраці та 

міжвідомчої 

взаємодії в 

соціально-

педагогічній 

діяльності з дітьми 

та сім’ями груп 

ризику (11 балів) 

Методики 

діагностики та 

виявлення дітей 

груп ризику 

(11 балів) 

Міжвідомча 

взаємодія в процесі 

соціально-

педагогічної 

допомога сім’ям, 

постраждалим в 

наслідок АТО 

 (11 балів) 

Самостійна робота 
Тема 1. Моделі міжвідомчої взаємодії 

(5 балів) 
Тема 2.  Міжвідомча взаємодія у наданні соціально-педагогічної допомоги 

дітям та сім’ям груп ризику  (5 балів) 

Види поточного 

контролю 

Модульна контрольна робота 1 

(25 балів) 

Модульна контрольна робота 2 

(25 балів) 

Розрахунок 144:100=1,44; К = 1,44 



 
 

 

8. Рекомендовані джерела 

 Основні (базові) 

1. Безпалько О. В. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та 

молоддю у територіальній громаді: теоретико-методичні основи : 

монографія / О. В. Безпалько. — Київ : Наук. світ, 2006. — 363 с. 

2. Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у 

навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо 

захисту прав дітей : Лист Міністерства освіти і науки України від 

28.10.2014 р. № 1/9-557 [Електронний ресурс] – Режим  

доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/ rada/show/v-557729-14  

3. Міжсекторальна взаємодія в умовах превентивного виховного середовища: 

навчально-методичний посібник / автори-упорядники В. І. Кириченко,  

О. О. Єжова. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. — 172 с. 

4. Панок В. Г. Психологічна служба : Навчально-методичний посібник для 

студентів і викладачів / В. Г. Панок. – Кам’янець-Подільський : Друкарня 

Рута, 2012. – 328 с.  

5. Соціально-педагогічна діагностика дітей та родин, які опинились в 

складних життєвих обставинах : метод. рек. / автори-упор. В. Г. Панок, 

З.О. Гаркавенко, О.Г. Карагодіна, А.С. Шапошнікова. – [2-е вид., 

стереотип.]. – К. : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи,  

2017.– 76 с. 

 

Додаткові: 

1. Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-
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