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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни  нормативна 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4 / 120 

Курс 1  

Семестр 2  

Кількість змістових модулів з розподілом:  4 

Обсяг кредитів 4  

Обсяг годин, в тому числі: 120  

Аудиторні 32  

Модульний контроль 8  

Семестровий контроль 30  

Самостійна робота 50  

Форма семестрового контролю Екзамен Екзамен 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою дисципліни «Соціальна робота з особливими групами 

отримувачів послуг» є формування у студентів компетентностей, необхідних 

для оцінки проблем і потреб,  організації та безпосереднього надання 

соціальних послуг, проведення соціальних втручань окремим особам та 

сім’ям, що перебувають у складних життєвих обставинах, відносяться до 

вразливих соціальних груп та страждають від соціального виключення і 

дискримінації. 

Завдання дисципліни «Соціальна робота з особливими групами 

отримувачів послуг»: 

1) визначити критерії виокремлення особливих груп отримувачів послуг, 

сутність, чинники, прояви та наслідки соціальної вразливості, 

дезадаптації, соціального виключення та дискримінації; 

2) розкрити сучасні підходи до соціальної роботи з отримувачами послуг, 

що перебувають в особливо складних обставинах, в стані дезадаптації, 

страждають від соціального виключення і дискримінації, зміст, моделі 

та методи їхньої соціальної підтримки та обслуговування, проведення з 

ними профілактичної роботи; 

3) сформувати або розвинути у студентів навички самостійного аналізу 

проблем даних груп отримувачів послуг та проблем соціальної роботи з 

ними, планування та моделювання діяльності, спрямованої на 

попередження та подолання таких проблем, пошуку та впровадження 

інноваційних практик соціальної роботи з даними групами отримувачів 

послуг; 

4) сприяти формуванню у студентів цінностей, необхідних для 
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впровадження сучасних підходів до соціальної роботи з особливими 

групами отримувачів послуг, дотримання принципів сучасної 

соціальної роботи та норм професійної етики соціального працівника. 

 

2. Результати навчання за дисципліною 

В результаті вивчення дисципліни студент буде здатен: 

 аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем особи, 

сім’ї, соціальної групи, громади, формулювати мету і завдання 

соціальної роботи, планувати втручання в складних і 

непередбачуваних обставинах відповідно до цінностей соціальної 

роботи; 

 самостійно будувати та підтримувати цілеспрямовані, професійні 

взаємини з широким колом людей, представниками різних спільнот і 

організацій, аргументувати, переконувати, вести конструктивні 

переговори, результативні бесіди, дискусії, толерантно ставитися до 

альтернативних думок; 

 автономно приймати рішення в складних і непередбачуваних 

ситуаціях; 

 розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребують оновлення й 

інтеграції знань в умовах неповної/недостатньої інформації та 

суперечливих вимог; 

 критично оцінювати результати наукових досліджень і різні джерела 

знань про практики соціальної роботи, формулювати висновки та 

рекомендації щодо їх впровадження; 

Навчання за дисципліною дозволить розвинути: 

 Навички міжособистісної взаємодії  та здатність працювати у 

команді; 

 здатність до виявлення соціально значимих проблем і факторів 

досягнення соціального благополуччя різних груп населення; 

 здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (експертами з інших галузей/видів економічної 

діяльності), налагоджувати взаємодію державних, громадських і 

комерційних організацій на підґрунті соціального партнерства; 

 здатність виявляти професійну ідентичність та діяти згідно з 

цінностями соціальної роботи.  
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3. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 

У
сь

о
го

 

Розподіл годин між видами робіт 
Аудиторна: 
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Змістовий модуль 1. Проблеми соціальної роботи з особливими групами 

отримувачів соціальних послуг 

Тема 1. Проблеми соціальної роботи 

з особливими групами отримувачів 

соціальних послуг 

4 2 2 - - - - 

Самостійна робота 1. Аналіз 

проблем практики соціальної роботи 

з особливими групами отримувачів 

послуг в Україні  

20 - - - -  20 

Модульний контроль 

 

2  

Разом 26 2 2 - - - 20 

Змістовий модуль 2. Сучасні моделі та методи соціальної роботи зі соціально 

дезадаптованими особами та групами  

Тема 2. Сучасні моделі та методи 

соціальної роботи зі соціально 

дезадаптованими особами та 

групами 

8 2 2 4 - - - 

Самостійна робота 2. Моделювання 

соціальної роботи з конкретним 

випадком отримувача послуг із 

числа представників соціально 

дезадаптованих груп 

10 - - - -  10 

Модульний контроль 2  

Разом 20 2 2 4 - - 10 

Змістовий модуль 3. Сучасні моделі та методи соціальної роботи з особами 

та групами, що страждають від соціального виключення 

Тема 3. Сучасні моделі та методи 

соціальної роботи з особами та 

групами, що страждають від 

соціального виключення 

8 2 2 4 - - - 

Самостійна робота 3. Моделювання 

соціальної роботи з конкретним 

випадком отримувача послуг із 

10 - - - - - 10 
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числа представників соціально 

виключених груп 
Модульний контроль 2  

Разом 20 2 2 4 - - 10 

Змістовий модуль 4.  Сучасні підходи до надання соціальних послуг особам 

та сім’ям, що належать до соціально вразливих груп  

Тема 4. Інновації в соціальній роботі 

з представниками соціально 

вразливих груп 

8 2 2 4 - - - 

Тема 5. Впровадження інноваційних 

підходів в практиці соціальної 

роботи 

4 2 2 - - - - 

Самостійна робота 4. 

Обґрунтування застосування 

інноваційних підходів до соціальної 

роботи з конкретним випадком 

представника соціально вразливих 

груп 

10 - - - - - 10 

Модульний контроль 2  

Разом 24 4 4 4 - - 10 
Підготовка та проходження контрольних 

заходів 

30  

Усього 120 10 10 12 - - 50 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  Проблеми соціальної роботи з особливими 

групами отримувачів соціальних послуг 

Лекція 1.  Проблеми соціальної роботи з особливими групами 

отримувачів соціальних послуг.  

Критерії виокремлення особливих груп отримувачів соціальних послуг: 

перебування в особливо складних життєвих обставинах та неефективність 

традиційних підходів у соціальної роботи для подолання таких обставин. 

Соціальна вразливість, дезадаптація та соціальне виключення як причини 

особливо складних життєвих обставин. Чинники, що заважають особам та 

групам, які перебувають у вразливому або дезадаптованому стані, зазнають 

соціального виключення і дискримінації, подолати складні життєві 

обставини. Основні напрями соціальної роботи з особливими групами 

отримувачів послуг. Проблеми, що виникають в процесі соціальної роботи з 

особливими групами отримувачів послуг, їх причини і наслідки. Переваги і 

обмеження традиційних та інноваційних підходів в соціальній роботі з 

даними групами. Шляхи подолання проблем соціальної роботи з особливими 

групами отримувачів послуг. 

Основні поняття: отримувач соціальної послуги, особливі групи 

отримувачів соціальних послуг, соціальна вразливість, соціальна 
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дезадаптація, соціальне виключення, соціальна дискримінація, складні 

життєві обставини, проблема, традиційний підхід, інноваційний підхід. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 3, 4, 5 

Додаткові: 2, 11, 14, 18, 24 

Семінарське заняття 1. Основні підходи до соціальної роботи з 

особливими групами отримувачів послуг. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 3, 4, 5 

Додаткові: 2, 11, 14, 18, 24 

 

Змістовий модуль 2. Сучасні моделі та методи соціальної роботи зі 

соціально дезадаптованими особами та групами 

Лекція 2.  Сучасні моделі та методи соціальної роботи зі соціально 

дезадаптованими особами та групами 

Соціальна дезадаптація як причина та як наслідок складних життєвих 

обставин. Ризикована, девіантна та деструктивна поведінка як прояв 

соціальної дезадаптації. Чинники та механізми формування соціальної 

дезадаптації. Категорії отримувачів соціальних послуг, складні життєві 

обставини яких пов’язані із соціальною дезадаптацією. Основні напрями 

сучасної соціальної роботи з особами та групами, що перебувають в стані 

соціальної дезадптації. Традиційні та інноваційні підходи до соціальної 

роботи з  особами та групами, що перебувають у стані соціальної 

дезадаптації. Проблеми соціальної роботи з особами, які перебувають у стані 

соціальної дезадаптації, та шляхи їх подолання. Ефективні моделі соціальної 

роботи з даними категоріями отримувачів соціальних послуг 

Основні поняття: соціальна дезадаптація, причина, чинники, девіантна 

поведінка, ризикована поведінка, деструктивна поведінка, складні життєві 

обставини, проблема соціальної роботи, напрям соціальної роботи, модель 

соціальної роботи. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2, 3, 4, 5 

Додаткові: 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 21, 24. 

Семінарське заняття 2. Проблеми соціальної роботи із 

дезадаптованими особами та групами. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2, 3, 4, 5 

Додаткові: 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 21, 24. 

Практичне заняття 1-2.  Застосування сучасних моделей та методів 

соціальної роботи при наданні соціальних послуг дезадаптованим особам 

або групам  

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2, 3, 4, 5 

Додаткові: 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 21, 24. 
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Змістовий модуль 3. Сучасні моделі та методи соціальної роботи з 

особами та групами, що страждають від соціального виключення 

Лекція 3.  Сучасні моделі та методи соціальної роботи з особами та 

групами, що страждають від соціального виключення 

Соціальне виключення як причина та наслідок складних життєвих 

обставин. Соціальні та особистісні чинники соціального виключення. 

Взаємозв’язок соціальної вразливості, соціальної дезадаптації, соціальної 

дискримінації та соціального виключення. Прояви та наслідки соціального 

виключення. Категорії отримувачів соціальних послуг, що страждають від 

соціального виключення. Традиційні та інноваційні підходи до соціальної 

роботи з  особами та групами, що страждають від соціального виключення. 

Проблеми соціальної роботи з особами, які перебувають у стані соціальної 

дезадаптації, та шляхи їх подолання. Ефективні моделі соціальної роботи з 

даними групами отримувачів соціальних послуг. 

Основні поняття: соціальне виключення, соціальна дискримінація, 

соціальна вразливість, соціальна дезадаптація, причина, чинник, моделі 

соціальної роботи. 

Рекомендовані джерела: 

Основні:  

Додаткові: . 

Семінарське заняття 3. Проблеми соціальної роботи з особами та 

групами, що страждають від соціального виключення і дискримінації 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2, 3, 4, 5 

Додаткові: 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12,13, 14, 16, 17, 20, 23  

Практичне заняття 3-4. Застосування сучасних моделей та методів 

соціальної роботи при наданні соціальних послуг соціально виключеним 

особам та групам 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2, 3, 4, 5 

Додаткові: 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12,13, 14, 16, 17, 20, 23  

 

Змістовий модуль 4. Сучасні підходи до надання соціальних послуг 

особам та сім’ям, що належать до соціально вразливих груп. 

Лекція 4. Інновації в соціальній роботі з представниками соціально 

вразливих груп 

Соціальна вразливість як предмет соціальної підтримки, соціального 

обслуговування та соціальної профілактики. Категорії отримувачів 

соціальних послуг, що перебувають у стані вразливості та потребують 

особливого підходу. Традиційні та інноваційні моделі соціальної роботи з 

соціально вразливими особами та сім’ями, що відносяться до особливих  

категорій отримувачів соціальних послуг. Проблеми застосування 

інноваційних підходів при роботі з даними групами отримувачів послуг та 

шляхи їх вирішення. 
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Основні поняття: соціальна вразливість, отримувач соціальних послуг, 

особлива група отримувачів, традиційний підхід, інноваційний підхід, 

модель соціальної роботи 

Рекомендовані джерела:  

Основні: 1, 2, 3, 4, 5 

Додаткові: 1, 2, 8, 11, 14, 16, 20, 22, 24. 

Семінарське заняття 4. Проблеми соціальної роботи зі соціально 

вразливими особами та групами 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2, 3, 4, 5 

Додаткові: 1, 2, 8, 11, 14, 16, 20, 22, 24. 

Практичне заняття 5-6. Застосування сучасних моделей та методів 

соціальної роботи при наданні соціальних послуг представникам 

соціально вразливих груп 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2, 3, 4, 5 

Додаткові: 1, 2, 8, 11, 14, 16, 20, 22, 24. 

Лекція 5.  Впровадження інноваційних підходів в практиці 

соціальної роботи із особливими групами отримувачів соціальних послуг 

Критерії вибору інноваційного підходу, моделі, методики соціальної 

роботи залежно від характеру особливого випадку отримувача соціальних 

послуг. Умови, процес та критерії ефективності впровадження інноваційних 

підходів моделей та методів при роботі з окремими випадками отримувачів 

послуг. Методична підготовка соціального працівника, фахівця із соціальної 

роботи та соціального менеджера в процесі впровадження інноваційних 

підходів до надання соціальних послуг представникам особливих груп 

отримувачів 

Основні поняття: інноваційний підхід, модель соціальної роботи, метод 

соціальної роботи, ефективність соціальної роботи, критерій ефективності, 

випадок 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 3, 4 

Додаткові: 1, 11, 16, 18, 19, 20, 24 

Семінарське заняття 4. Проблеми впровадження інноваційних 

підходів при наданні соціальних послуг особливим групам отримувачів 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 3, 4 

Додаткові: 1, 11, 16, 18, 19, 20, 24 
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5. Контроль навчальних досягнень 

 

5.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Вид діяльності студента 

М
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 Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 
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о
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м
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м
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а 
  

к
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ь
к
іс
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ів

 

Відвідування лекцій 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

Відвідування 

семінарських занять 
1 1 1 1 1 1 1 2 2 

Відвідування практичних 

занять 
1 - - 2 2 2 2 2 2 

Робота на семінарському 

занятті 
10 1 10 1 10 1 10 2 20 

Робота на практичному 

занятті 
10 - - 2 20 2 20 2 20 

Лабораторна робота (в 

тому числі допуск, 

виконання, захист) 

10 - - - - - - - - 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 
5 1 5 1 5 1 5 1 5 

Виконання модульної 

роботи 
25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ - - - - - - - - - 

Разом - 42  64  64  76 

Максимальна кількість балів: 246 

Розрахунок коефіцієнта: 246:60=4,1. Студент набрав Х балів; Розрахунок: 

Х:4,1 = загальна кількість балів 
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5.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Самостійна робота 1. Аналіз проблем практики соціальної роботи з 

особливими категоріями отримувачів послуг в Україні 

В якості об’єкта аналізу визначте соціальну роботу з однією із 

особливих груп отримувачів соціальних послуг. Відповідно до обраної теми, 

спираючись на матеріали наукових та публіцистичних публікацій, наукових 

форумів, результати власної практики, розкрийте: 

1) Критерії віднесення даної категорії до «особливих», проблеми та 

потреби представників даної категорії отримувачів послуг; 

2) Послуги, що надаються даній категорії, моделі, форми і методи, 

що при цьому традиційно використовуються; 

3) Проблеми, що виникають у соціальних працівників та 

отримувачів послуг в процесі проведення соціальної роботи, 

можливі причини таких проблем та неефективності соціальних 

послуг, що отримує дана категорія клієнтів; 

4) Конкретні приклади таких проблем, їх причини і наслідки 

5) Способи подолання даних проблем і підвищення ефективності 

соціального обслуговування представників обраної категорії 

отримувачів 

6) Можливості застосування інноваційних підходів до соціальної 

роботи з даною категорією отримувачів послуг 

Виконане завдання розміщується студентом на сторінці електронного 

курсу у відповідній формі. Обсяг – до 180 строк тексту.  

Критерії оцінювання: 

1. Відповідь відповідає темі – 1 бал 

2. Відповідь розкриває всі питання – 1 бал 

3. Відповідь відображає повне і коректне розуміння теоретичних і 

методичних аспектів соціальної роботи – 1-2 бали 

4. Відповідь відповідає сучасним підходам до соціальної роботи, її 

цінностей, принципів та етичних норм – 1 бал 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 3, 4, 5 

Додаткові: 2, 11, 14, 18, 24 

 

Самостійна робота 2. Моделювання соціальної роботи з 

конкретним випадком отримувача послуг із числа представників 

соціально дезадаптованих груп 

Проаналізуйте конкретний складний випадок отримувача соціальних 

послуг (клієнта, окремої особи або сім’ї), котрий перебуває в стані соціальної 

дезадаптації, відомий Вам із науково-методичних джерел або власної 

практики. Розкрийте та обґрунтуйте: 

1) Сутність, причини, чинники, прояви та наслідки соціальної 

дезадаптації  клієнта, його проблеми та потреби; 
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2) Зміст послуг, що були проведені клієнту, їх результат, причини 

недостатньої ефективності; 

3) Проблеми, що виникали у соціальних працівників при наданні 

соціальних послуг даному клієнту та у клієнта при їх отриманні; 

4) Можливі шляхи вирішення даних проблем та поліпшення 

ефективності соціальних послуг даному клієнту; 

5) Інноваційні моделі та методи соціальної роботи, застосування 

яких має зменшити кількість проблем, поліпшити ефективність 

надання соціальних послуг та покращити взаємодію даного 

клієнта із соціальними працівниками. 

6) Опишіть оптимальний варіант процесу соціальної роботи з даним 

випадком та його результати 

Виконане завдання розміщується студентом на сторінці електронного 

курсу у відповідній формі. Обсяг – до 180 строк тексту.  

Критерії оцінювання: 

1. Відповідь відповідає темі – 1 бал 

2. Відповідь розкриває всі питання – 1 бал 

3. Відповідь відображає повне і коректне розуміння теоретичних і 

методичних аспектів соціальної роботи – 1-2 бали 

4. Відповідь відповідає сучасним підходам до соціальної роботи, її 

цінностей, принципів та етичних норм – 1 бал 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2, 3, 4, 5 

Додаткові: 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 21, 24. 

 

Самостійна робота 3. Моделювання соціальної роботи з 

конкретним випадком отримувача послуг із числа представників 

соціально виключених груп. 

Проаналізуйте конкретний складний випадок отримувача соціальних 

послуг (клієнта, окремої особи або сім’ї), котрий страждає від соціального 

виключення, відомий Вам із науково-методичних джерел або власної 

практики. Розкрийте та обґрунтуйте: 

1) Сутність, причини, чинники, прояви та наслідки соціального 

виключення  клієнта, його проблеми та потреби; 

2) Зміст послуг, що були проведені клієнту, їх результат, причини 

недостатньої ефективності; 

3) Проблеми, що виникали у соціальних працівників при наданні 

соціальних послуг даному клієнту та у клієнта при їх отриманні; 

4) Можливі шляхи вирішення даних проблем та поліпшення 

ефективності соціальних послуг даному клієнту; 

5) Інноваційні моделі та методи соціальної роботи, застосування 

яких має зменшити кількість проблем, поліпшити ефективність 

надання соціальних послуг та покращити взаємодію даного 

клієнта із соціальними працівниками. 
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6) Опишіть оптимальний варіант процесу соціальної роботи з даним 

випадком та його результати 

Виконане завдання розміщується студентом на сторінці електронного 

курсу у відповідній формі. Обсяг – до 180 строк тексту.  

Критерії оцінювання: 

1. Відповідь відповідає темі – 1 бал 

2. Відповідь розкриває всі питання – 1 бал 

3. Відповідь відображає повне і коректне розуміння теоретичних і 

методичних аспектів соціальної роботи – 1-2 бали 

4. Відповідь відповідає сучасним підходам до соціальної роботи, її 

цінностей, принципів та етичних норм – 1 бал 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2, 3, 4, 5 

Додаткові: 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12,13, 14, 16, 17, 20, 23  

 

Самостійна робота 4. Моделювання соціальної роботи з 

конкретним випадком отримувача послуг із числа представників 

соціально вразливих груп. 

Проаналізуйте конкретний складний випадок отримувача соціальних 

послуг (клієнта, окремої особи або сім’ї), котрий належить до соціально 

вразливих груп, відомий Вам із науково-методичних джерел або власної 

практики. Розкрийте та обґрунтуйте: 

1) Сутність, причини, чинники, прояви та наслідки складних 

життєвих обставин  клієнта, його проблеми та потреби; 

2) Зміст послуг, що були проведені клієнту, їх результат, причини 

недостатньої ефективності; 

3) Проблеми, що виникали у соціальних працівників при наданні 

соціальних послуг даному клієнту та у клієнта при їх отриманні; 

4) Можливі шляхи вирішення даних проблем та поліпшення 

ефективності соціальних послуг даному клієнту; 

5) Інноваційні моделі та методи соціальної роботи, застосування 

яких має зменшити кількість проблем, поліпшити ефективність 

надання соціальних послуг та покращити взаємодію даного 

клієнта із соціальними працівниками. 

6) Опишіть оптимальний варіант процесу соціальної роботи з даним 

випадком та його результати 

Виконане завдання розміщується студентом на сторінці електронного 

курсу у відповідній формі. Обсяг – до 180 строк тексту.  

Критерії оцінювання: 

1. Відповідь відповідає темі – 1 бал 

2. Відповідь розкриває всі питання – 1 бал 

3. Відповідь відображає повне і коректне розуміння теоретичних і 

методичних аспектів соціальної роботи – 1-2 бали 
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4. Відповідь відповідає сучасним підходам до соціальної роботи, її 

цінностей, принципів та етичних норм – 1 бал 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2, 3, 4, 5 

Додаткові: 1, 2, 8, 11, 14, 16, 20, 22, 24. 

 

5.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

 

Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування в 

електронному курсі. 

Студентами пропонуються тестові завдання у кількості від 10 до 25 

питань різного ступеню складності.  

Види тестових завдань: 

 Із вибором однієї правильної відповіді; 

 Із вибором декількох правильних варіантів; 

 На встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; 

 Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь. 

Критерії оцінювання:  

Виконання тестових завдань – максимум 25 балів (виставляється 

автоматично програмою ADTester у електронному курсі). 

 

5.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Семестровий контроль здійснюється в процесі екзамену у письмовій 

формі на основі контрольних запитань, структурованих в білети, по 3 

запитання в кожному. Перше питання складається із 5 тестових завдань, 

друге містить одне запитання теоретичного характеру, третє – практичне 

завдання. Максимальна кількість балів, що студент може отримати за 

відповідь на перше запитання – 10 балів (по 2 бали за коректну відповідь на 

кожне тестове завдання), друге і третє – по 15 балів, максимальна загальна 

сума балів – 40.  

Критерії оцінювання відповідей на друге і третє запитання: 

 Студент не здатен визначити основні поняття, що містяться в запитанні  – 

0 балів; 

 Відповідь здебільшого некоректна, проте студент здатен визначити 

основні поняття, що містяться в запитанні – 3 бали; 

 Відповідь студента містить окремі суттєві помилки – 6 балів; 

 Відповідь студента в цілому коректна, проте неповна або містить незначні 

помилки – 12 балів 

 Відповідь студента є повною і коректною – 15 балів. 
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5.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

1. Критерії виокремлення особливих груп отримувачів соціальних послуг. 

2. Соціальна вразливість як причина особливо складних життєвих 

обставин.  

3. Соціальна дезадаптація як причина особливо складних життєвих 

обставин. 

4. Соціальне виключення як причина особливо складних життєвих 

обставин.  

5. Чинники, що заважають особам та групам, які перебувають у 

вразливому або дезадаптованому стані, зазнають соціального 

виключення і дискримінації, подолати складні життєві обставини.  

6. Основні напрями соціальної роботи з особливими групами отримувачів 

послуг.  

7. Проблеми, що виникають в процесі соціальної роботи з особливими 

групами отримувачів послуг, їх причини і наслідки.  

8. Переваги і обмеження традиційних та інноваційних підходів в 

соціальній роботі з даними групами.  

9. Шляхи подолання проблем соціальної роботи з особливими групами 

отримувачів послуг. 

10. Соціальна дезадаптація як причина та як наслідок складних життєвих 

обставин.  

11. Ризикована, девіантна та деструктивна поведінка як прояв соціальної 

дезадаптації.  

12. Чинники та механізми формування соціальної дезадаптації.  

13. Категорії отримувачів соціальних послуг, складні життєві обставини 

яких пов’язані із соціальною дезадаптацією.  

14. Основні напрями сучасної соціальної роботи з особами та групами, що 

перебувають в стані соціальної дезадптації.  

15. Традиційні та інноваційні підходи до соціальної роботи з  особами та 

групами, що перебувають у стані соціальної дезадаптації.  

16. Проблеми соціальної роботи з особами, які перебувають у стані 

соціальної дезадаптації, та шляхи їх подолання.  

17. Ефективні моделі соціальної роботи з даними категоріями отримувачів 

соціальних послуг. 

18. Соціальне виключення як причина та наслідок складних життєвих 

обставин.  

19. Соціальні та особистісні чинники соціального виключення.  

20. Взаємозв’язок соціальної вразливості, соціальної дезадаптації, 

соціальної дискримінації та соціального виключення.  

21. Прояви та наслідки соціального виключення.  

22. Категорії отримувачів соціальних послуг, що страждають від 

соціального виключення.  

23. Традиційні та інноваційні підходи до соціальної роботи з  особами та 

групами, що страждають від соціального виключення.  
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24. Проблеми соціальної роботи з особами, які перебувають у стані 

соціальної дезадаптації, та шляхи їх подолання.  

25. Ефективні моделі соціальної роботи з даними групами отримувачів 

соціальних послуг. 

26. Соціальна вразливість як предмет соціальної підтримки, соціального 

обслуговування та соціальної профілактики.  

27. Категорії отримувачів соціальних послуг, що перебувають у стані 

вразливості та потребують особливого підходу.  

28. Традиційні та інноваційні моделі соціальної роботи з соціально 

вразливими особами та сім’ями, що відносяться до особливих  

категорій отримувачів соціальних послуг.  

29. Проблеми застосування інноваційних підходів при роботі з даними 

групами отримувачів послуг та шляхи їх вирішення. 

30. Критерії вибору інноваційного підходу, моделі, методики соціальної 

роботи залежно від характеру особливого випадку отримувача 

соціальних послуг.  

31. Умови впровадження інноваційних підходів моделей та методів при 

роботі з окремими випадками отримувачів послуг. 

32. Процес впровадження інноваційних підходів моделей та методів при 

роботі з окремими випадками отримувачів послуг. 

33. Критерії ефективності впровадження інноваційних підходів моделей та 

методів при роботі з окремими випадками отримувачів послуг.  

34. Методична підготовка соціального працівника, фахівця із соціальної 

роботи та соціального менеджера в процесі впровадження 

інноваційних підходів до надання соціальних послуг представникам 

особливих груп отримувачів 
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5.6. Шкала відповідності оцінок 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 100-

бальною 

шкалою 

Значення оцінки 

A 90-100 балів Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в 

межах обов'язкового матеріалу з, можливими, 

незначними недоліками 

B 82-89 балів Дуже добре – достатньо високий рівень знань 

(умінь) в межах обов'язкового матеріалу без 

суттєвих (грубих) помилок 

C 75-81 балів Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок 

D 69-74 балів Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 

значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної 

діяльності 

E 60-68 балів Достатньо – мінімально можливий допустимий 

рівень знань (умінь) 

FX 35-59 балів Незадовільно з можливістю повторного 

складання – незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного перескладання за 

умови належного самостійного доопрацювання 

F 1-34 балів Незадовільно з обов'язковим повторним 

вивченням курсу – досить низький рівень 

знань (умінь), що вимагає повторного вивчення 

дисципліни 
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6. Навчально-методична картка дисципліни 

Денна форма навчання. Разом: 120 год., лекції – 10 год., семінарські заняття – 10 год., практичні заняття – 12 год., самостійна 

робота – 50 год., модульний контроль – 8 год., семестровий контроль – 30 год. 
Кількість 

модулів 
1 2 3 4 

Назва  

модуля 

Проблеми соціальної 

роботи з особливими 

групами отримувачів 

соціальних послуг 

Сучасні моделі та методи 

соціальної роботи зі 

соціально дезадаптованими 

особами та групами 

Сучасні моделі та методи 

соціальної роботи з особами 

та групами, що страждають 

від соціального виключення 

Сучасні підходи до надання соціальних послуг особам та 

сім’ям, що належать до соціально вразливих груп 

Кількість 

балів  
42 балів 64 балів 64 балів 76 балів 

Лекції 1 2 3 4 5 

Теми 

лекцій 

Проблеми соціальної 

роботи з особливими 

групами отримувачів 

соціальних послуг (1 

бал) 

Сучасні моделі та методи 

соціальної роботи зі соціально 

дезадаптованими особами та 

групами (1 бал) 

Сучасні моделі та методи 

соціальної роботи з особами 

та групами, що страждають 

від соціального виключення 

(1 бал) 

Інновації в соціальній 

роботі з 

представниками 

соціально вразливих 

груп (1 бал) 

Впровадження інноваційних підходів 

в практиці соціальної роботи із 

особливими групами отримувачів 

соціальних послуг (1 бал) 

Теми 

семінарськи

х   

Основні підходи до 

соціальної роботи з 

особливими групами 

отримувачів послуг (11 

балів) 

Проблеми соціальної роботи 

із дезадаптованими особами 

та групами (11 балів) 

Проблеми соціальної роботи з 

особами та групами, що 

страждають від соціального 

виключення і дискримінації 

(11 балів) 

Проблеми соціальної 

роботи зі соціально 

вразливими особами та 

групами (11 балів) 

Проблеми впровадження 

інноваційних підходів при наданні 

соціальних послуг особливим групам 

отримувачів (11 балів) 

Теми 

практичних 

занять 

- 

Застосування сучасних 

моделей та методів соціальної 

роботи при наданні 

соціальних послуг 

дезадаптованим особам або 

групам (22 бали) 

Застосування сучасних 

моделей та методів соціальної 

роботи при наданні 

соціальних послуг соціально 

виключеним особам та групам 

(22 бали) 

Застосування сучасних 

моделей та методів 

соціальної роботи при 

наданні соціальних 

послуг представникам 

соціально вразливих 

груп (22 бали) 

 

Сам. робота 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 

Види 

поточного 

контролю 

Модульна контрольна 

робота 1 (25 балів) 

Модульна контрольна робота 

2 (25 балів) 

Модульна контрольна робота 

3 (25 балів) 
Модульна контрольна робота 4 (25 балів) 

Розрахунок 246:60=4,1. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:4,1=ХХ балів; ХХ балів + бали за екзамен (мах 40) = загальна кількість балів. 
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Основні (базові): 

1. Агарков О. А. Технології соціальної роботи [Текст] : навч. посіб. для 

студентів ВНЗ / О. А. Агарков [та ін.]. - Запоріжжя : Мотор Січ, 2015. 486 

с. 
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