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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни 

за формами навчання 
денна 

Вид дисципліни  обов’язкова  
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів / годин 4 / 120 
Курс 2 

3 
4 

120 
56 
8 
56 

залік 

Семестр 
Обсяг кредитів 
Обсяг годин, в тому числі: 
Аудиторні 
Модульний контроль 
Самостійна робота 
Форма семестрового контролю 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Технології вуличної 
соціальної роботи» є: формування та розвиток знань, інноваційних методів 
соціальної роботи, суть яких полягає в наданні державними та недержавними 
соціальними службами послуг своїм клієнтам на вулиці. 

Завдання курсу: 
• Здатність застосовувати сучасні експериментальні методи роботи з 

соціальними об’єктами в польових і лабораторних умовах;  
• Здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із врахуванням їх 

індивідуальних потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та інших 
особливостей; 

• Здатність дотримуватися етичних принципів та стандартів соціальної 
роботи 

• Сформованість навичок безпечної соціальної роботи на вулиці; 
• Вміння формувати адвокаційні месседжі для лобіювання 

3. Результати навчання за дисципліною 
- Вміння використовувати методи профілактики для запобігання 

можливих відхилень у психічному розвитку, порушень поведінки, 
міжособистісних стосунків, для розв’язання конфліктів, 
попередження соціальних ризиків та складних життєвих обставин; 

- Вміння застосовувати методи менеджменту для організації власної 
професійної діяльності та управління діяльністю соціальних 
робітників і волонтерів, іншого персоналу.  

- Вміння встановлювати та підтримувати взаємини з клієнтами на 
підґрунті взаємної довіри та відповідно до етичних принципів і 
стандартів соціальної роботи, надавати їм психологічну підтримку й 
наснажувати клієнтів. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 
Тематичний план для денної форми навчання 
 

Назва змістових модулів, тем 
 

У
сь

ог
о 

Розподіл годин між видами робіт 
Аудиторна: 

Са
мо

ст
ій

на
 

Л
ек

ці
ї 

Се
мі

на
ри

 

П
ра

кт
ич

ні
 

Л
аб

ор
ат

ор
ні

 

Ін
ди

ві
ду

ал
ьн

і 

Модуль 1. «Актуальність проблеми, методи роботи» 
Тема 1. Актуальність проблеми 3 1 2     
Тема 2. Методи, напрями, форми роботи 
та принципи 
 

1 1      

Тема 3. Соціальний вплив, соціальна роль, 
соціалізація 

8 2 2 4    

Самостійна робота  10      10 
Модульний контроль 1 2  

Разом 24 4 4 4   10 
Модуль 2 «Вулична соціальна робота з бездомними» 

Тема 4. Різновиди бездомності та причини 4 2 2     
Тема 5. Вплив катаклізмів та інших 
непередбачених ситуацій на бездомність 

8 2 6  
 

   

Тема 6. Методи і технології соціальної 
роботи з бездомними 

10 2  8    

Самостійна робота  
 

16      16 
 

Модульний контроль 2 2  
Разом 40 6 8 8   16 

Модуль 3. «Діти вулиці та наркозалежні» 
Тема 7. Діти вулиці та їх проблеми 16 2 6 8    
Тема 8. Вулична робота з наркозалежними 4 2 2     
Самостійна робота   20      20 
Модульний контроль 3 2  

Разом 42 4 8 8   20 
Модуль 4 «Робота соціальних працівників на вулиці» 
Тема 9. Правила, принципи, завдання 
роботи соціальних працівників на вулиці 

2 2   - - - 

Самостійна робота   10 - -  - - 10 
Модульний контроль 4 2  

Разом 14 2   - - 10 
Усього 120 16 20 20 - - 56 
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5. Програма навчальної дисципліни  
 
Модуль 1. Актуальність проблеми, методи роботи 

Лекція 1. Актуальність проблеми.  
Основні поняття теми: становлення вуличної соціальної роботи, аутріч-
робота, детач-робота, українська історія вуличної роботи, напрями. 

 
Рекомендовані джерела:  
Основні: 1, 5 
Додаткові: 3 

 
 
Лекція 2. Методи, напрями, форми роботи та принципи 
Основні поняття теми: форми роботи, принципи, критерії ефективності, 
супервізія. 
 

Рекомендовані джерела:  
Основні: 1, 2, 3, 5 
Додаткові: 9 

 
Семінарське заняття 1. Розвиток соціальної роботи за кордоном та в Україні.   

 
Рекомендовані джерела:  
Основні: 1, 3, 4, інтернет ресурси 

 
Лекція 3. Соціальний вплив, соціальна роль, соціалізація 
Основні поняття теми: рольова поведінка, соціалізація дітей, ресоціалізація. 

 
Рекомендовані джерела: 
Основні:  2, 3 
Додаткові: 2, 7 

 
Семінарське заняття 2.  Ресоціалізація ув’язнених, комплексна підготовка до 
життя на волі, життя на волі. 

 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 4, 5 
Додаткова: 9 

  
 
Практичне заняття 1. Формуємо проблеми людей, з якими необхідно 
працювати на вулиці 
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Рекомендовані джерела: 
Основні : 3, 4 

 
 Практичне заняття 2. Соціалізація дитини. Потреби дітей- вихованців 
інтернатів для соціалізації в суспільстві 

 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 3, 5 

  
 
Модуль 2. Вулична соціальна робота з бездомними 

Лекція 4. Різновиди бездомності та причини 
Основні поняття теми: класифікація бездомних, об’єктивні та суб’єктивні 
причини, портрет бездомності, міжнародні документи, українське 
законодавство, цілі сталого розвитку, особливості роботи 

 
Рекомендовані джерела:  
Основні:1, 3, 5 
Додаткові:1, 3, 7, 9   
  

Семінарське заняття 3. Долі бездомних людей, висвітлені в мас-медіа  
         
          Рекомендовані джерела:  
         Додаткова: 6, Інтернет ресурси,  
 
Лекція 5. Вплив катастроф та інших негативних явищ на бездомність. Вплив 
COVID-19 на бездомність в Україні. 
          
          Рекомендовані джерела:  

Основні:  1 
Додаткові: 5, 6 

 
Семінарське заняття 4.  Приклади роботи з бездомними в Україні 

 
Рекомендовані джерела:  
Основні: 1, 3, 4, 

 
Семінарське заняття 5. Приклади роботи з бездомними в інших країнах 
 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 5 
Додаткові: 5 



7 
 

 
Семінарське заняття 6. Державне законодавство та програми для бездомних 
людей  
 

Рекомендовані джерела:  
Основні: Інтернет ресурси 
 

Практичне заняття 3. Уявна людина – безхатько та його проблеми.  
 

Рекомендовані джерела: 
Основні : 1, 5 

 
Практичне заняття 4. Проблеми, з якими працюють соціальні працівники 
 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 3 

 
Лекція 6. Методи і технології соціальної роботи з бездомними 
Основні поняття теми: первинне, вторинне та третинне втручання, соціальні 
послуги 
 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 3, 4, 5 
Додаткові: 1, 3, 7 
 

Практичне заняття 5-6.  Відвідування центрів для бездомних. Знайомство з 
роботою центрів. 
 

 
   Модуль 3. Діти вулиці та наркозалежні 

Лекція 7. Діти вулиці та їх проблеми 
Основні поняття теми: причини, класифікація, місця перебування, виживання, 
проживання, специфіка роботи з дітьми, спілкування з дітьми 

 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2, 3, 5 
Додаткові: 2, 4, 7 
 
Семінарське заняття 7. Робота з дітьми вулиці в Україні. Вилучення, 

перенаправлення 
 
Рекомендовані джерела:  
Основні: 3 
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Семінарське заняття 8. Умови проживання дітей в центрах соціальної 

реабілітації  
 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 3, 4 
 
Семінарське заняття 9. Реабілітація дітей вулиці. 
 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 3, 4 
 
Практичне заняття 7-8.  Спілкування з дитиною на вулиці. Довіра дитини 

до спеціаліста. Рольові ігри.  
 
Практичне заняття 9. Різниця між проблемами дітей- жертв 

сексуального насильства та сексуальної експлуатації. Проблеми реабілітації. 
 
Практичне заняття 10. Виконуємо бажання та мрії дітей. Рольові ігри. 

 
Рекомендовані джерела:  
Основна: 3 
 

Лекція 8. Вулична робота з наркозалежними. 
Основні поняття теми: проблеми наркозалежних, завдання, обов’язки 
соціального працівника 

 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 4 
Додаткові: 3, 7 

 
Семінарське заняття 10. Організації та проекти, які працюють з 
наркозалежними. Методи їх роботи. 

 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1 

 
Модуль 4. Робота соціальних працівників на вулиці 

Лекція 9. Правила, принципи, завдання роботи соціальних працівників на 
вулиці 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 3, 4 
Додаткові: 5, 9 
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6. Контроль навчальних досягнень 

 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Вид діяльності студента 

М
ак

си
ма

ль
на

 к
-с

ть
 

ба
лі

в 
за

 о
ди

ни
цю

 Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 

кі
ль

кі
ст

ь 
од

ин
иц

ь 

ма
кс

им
ал

ьн
а 

  
кі

ль
кі

ст
ь 

ба
лі

в  

кі
ль

кі
ст

ь 
од

ин
иц

ь 

ма
кс

им
ал

ьн
а 

  
кі

ль
кі

ст
ь 

ба
лі

в  

кі
ль

кі
ст

ь 
од

ин
иц

ь 

ма
кс

им
ал

ьн
а 

  
кі

ль
кі

ст
ь 

ба
лі

в 

кі
ль

кі
ст

ь 
од

ин
иц

ь  

ма
кс

им
ал

ьн
а 

  
кі

ль
кі

ст
ь 

ба
лі

в  

Відвідування лекцій 1 2 2   3 3 2 2 1 1 
Відвідування 

семінарських занять 
1 2 2 4 4 4 4 - - 

Відвідування 
практичних занять 

1 2 2 4 4 4 4 - - 

Робота на 
семінарському 

занятті 

10 2 20 4 40 4 40 - - 

Робота на 
практичному занятті 

10 2 20 4 40 4 40 - - 

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 30 - - - - - - - - 
Разом 76 121 120 31 

Максимальна кількість балів                             348 
Розрахунок коефіцієнта: Максимально можлива 
кількість балів: 348. Коефіцієнт: 3,48. Розрахунок 
балів, отриманих студентом (приведення до 
відповідності, де максимум – 100), здійснюється за 
формулою: Х : 3,48 = кількість балів – рейтинговий 
показник успішності студента (де Х – кількість балів, 
отриманих студентом протягом вивчення курсу). 
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6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 
для денної форми навчання.  
 

Самостійна робота 1. Чи актуальна проблема бездомності в Україні? 
  
Форма подання результатів виконаної роботи: 
Результат подається у вигляді текстового документа. Опишіть свої 

міркування, можливо опиратись на статистичні дані державного рівня, 
регіонального або місцевого. Розмістити у документі посилання на 
використані джерела. 

1. Змістова складова – 4 бали 
2. Оформлення текстового документа - 1 бал (див. Форма подання 

результатів) 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 8, 9 
Додаткові: 6 
 

Самостійна робота 2. Які українські закони, підзаконні акти, накази регулюють 
роботу спеціалістів на вулиці і яких? 

   
Форма подання результатів виконаної роботи: 
Результат подається у вигляді текстового документа. Розмістити у 

документі посилання на використані джерела.   
Критерії оцінювання: 
1. Змістова складова - 4 бали (див. завдання) 
2. Оформлення текстового документа - 1 бал (див. Форма подання 

результатів) 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 11, 12 
Додаткові: Інтернет ресурси 

 
Самостійна робота 3. Різниця між роботою з дітьми вулиці і з наркозалежними. 
 

Форма подання результатів виконаної роботи: 
Результат подається у вигляді таблиці.  
 
Критерії оцінювання: 
1. Змістова складова - 4 бали (див. завдання) 
2. Оформлення текстового документа - 1 бал (див. Форма подання 

результатів) 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 5, 6, 8, 9, 10 
Додаткові: 2 
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Самостійна робота 4. В ситуації, коли бездомні запросили Вас, як 

соціального працівника відвідати закинутий будинок, в якому вони мешкають, 
які дії необхідно виконати. 

 
Форма подання результатів виконаної роботи: 

Результат подається у вигляді текстового документу-міркування..   
 

Критерії оцінювання: 
1. Змістова складова - 4 бали (див. завдання) 
2. Оформлення текстового документа - 1 бал (див. Форма подання 

результатів) 
 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
Модульний контроль здійснюється у вигляді письмових відповідей на 

підготовлені питання та тестування в електронному курсі. 
Студентам пропонуються 5 питань, на які мають дати письмові відповіді  

та тестові завдання в електронному вигляді у кількості 25 питань.  
Види завдань: 
- Із вибором однієї правильної відповіді; 
- На встановлення відповідності запропонованих наборів 

тверджень; 
- Завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по 

пам’яті; 
- Завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань 

понять) по пам’яті; 
- Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь, 
- Вирішення задач. 
 
Критерії оцінювання:  
Виконання письмових відповідей оцінюється в сумі 25 балів (5 балів за 5 

відповідей). 
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. 
Формою підсумкового контролю навчальної дисципліни є залік. 
 
6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю – не 

передбачено навчальним планом. 
 



12 
 

6.6. 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 

  



 
 

 

7. Навчально-методична картка 
 
120 год., лекції – 16 год., семінарські заняття – 20 год., практичні заняття – 20 год., самостійна робота – 56 год., модульний контроль – 8 год. 
 
 

 
Кількість балів 

за семестр 
348 

Модулі 
 

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 Змістовний модуль 3 Змістовний модуль 4 

Назва 
модуля 

Актуальність теми, 
методи роботи 

Вулична соціальна 
робота з бездомними 

Діти вулиці та 
наркозалежні 

Робота соціальних 
працівників на 

вулиці 
Кількість балів 

за модуль 76 121 120 31 

Тема 
лекцій  

Тема 1. Актуальність 
проблеми 
Тема 2. Методи, 
напрями, форми роботи 
та принципи 
Тема 3. Соціальний 
вплив, соціальна роль, 
соціалізація 

Тема 4. Різновиди 
бездомності та причини 
Тема 5. Вплив 
катаклізмів та інших 
непередбачених 
ситуацій на бездомність 
Тема 6. Методи і 
технології соціальної 
роботи з бездомними 

Тема 7. Діти вулиці та їх 
проблеми 
Тема 8. Вулична робота з 
наркозалежними 

Тема 9. Правила, 
принципи, завдання 
роботи соціальних 
працівників на вулиці 

Лекції 2 3 2 1 



 
 

 

Теми 
семінарських 

занять  

1.Розвиток соціальної роботи 
за кордоном та в Україні.   
2.Ресоціалізація ув’язнених, 
комплексна підготовка до 
життя на волі, життя на волі. 
 

3. Долі бездомних людей, 
висвітлені в мас-медіа 
4.  Приклади роботи з 
бездомними в Україні 
5. Приклади роботи з 
бездомними в інших 
країнах 
6. Державне законодавство 
та програми для бездомних 
людей  

7. Робота з дітьми вулиці в 
Україні. Вилучення, 
перенаправлення 
8. Умови проживання дітей в 
центрах соціальної 
реабілітації  
9. Реабілітація дітей вулиці. 
10. Організації та проекти, 
які працюють з 
наркозалежними. Методи їх 
роботи. 
 

 
 

Семінари 20 40 40 - 

Теми 
практичних 

занять 

1.Формуємо проблеми людей, 
з якими необхідно працювати 
на вулиці 
2.Соціалізація дитини. 
Потреби дітей- вихованців 
інтернатів для соціалізації в 
суспільстві 

3. Уявна людина – безхатько 
та його проблеми.  
4. Проблеми, з якими 
працюють соціальні 
працівники 
5-6. Відвідування центрів 
для бездомних. Знайомство 
з роботою центрів. 

 
 

7-8.  Спілкування з дитиною 
на вулиці. Довіра дитини до 
спеціаліста. Рольові ігри.  
9. Різниця між проблемами 
дітей- жертв сексуального 
насильства та сексуальної 
експлуатації. Проблеми 
реабілітації. 
10. Виконуємо бажання та 
мрії дітей. Рольові ігри 

 
 

Практичні 
заняття 20 40 40 - 

Самостійна 
робота 5  5  5  5  

Види поточного 
контролю 

МКР 1 
(25 балів) 

МКР 2 
(25 балів) 

 

МКР 3, 4 
(50 балів) 

 

 
Розрахунок коефіцієнта:  Максимально можлива кількість балів: 348. Коефіцієнт: 3,48. Розрахунок балів, отриманих студентом 
(приведення до відповідності, де максимум – 100), здійснюється за формулою: Х : 3,48 = кількість балів – рейтинговий показник успішності 
студента (де Х – кількість балів, отриманих студентом протягом вивчення курсу). 
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