




 
 
1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 

формами навчання 
денна заочна 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів / годин 4 / 120 
Курс 2  
Семестр 3  
Обсяг кредитів 4  
Обсяг годин, в тому числі: 120  
Аудиторні 56  
Модульний контроль 8  
Семестровий контроль -  
Самостійна робота 56  
Форма семестрового контролю залік  

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Організація міжсекторної 

взаємодії в соціальній сфері» є: ознайомити студентів із теоретичною та 
практичною складовими досвіду організації соціальної роботи та 
функціонування системи соціальних служб. 

Завдання: 
- формування здатності навчатися та самонавчатися.; 
- сприяти формуванню знань та вміння оперувати основними 

нормативно-правовими документами з соціально-правового забезпечення 
населення 

- формування здатності до критичного оцінювання соціальних наслідків 
політики у сфері прав людини, соціальної інклюзії та сталого розвитку 
суспільства. 

 
Відповідно до освітньо-професійної програми 231.00.04 Соціальна 

адвокація за першим (бакалаврським) освітнього рівня) рівнем вищої освіти зі 
спеціальності 231 Соціальна робота, дисципліна «Організація міжсекторної 
взаємодії в соціальній сфері» забезпечує формування таких загальних та 
фахових компетентностей: 

СК 1. Знання і розуміння сутності, значення і видів соціальної роботи та 
основних її напрямів (психологічного, соціально-педагогічного, юридичного, 
економічного, медичного); 

СК 5. Здатність до виявлення, соціального інспектування і оцінки потреб 
вразливих категорій громадян, у тому числі які опинилися в складних 
життєвих обставинах; 

СК 6. Знання і розуміння організації та функціонування системи 
соціального захисту і соціальних служб; 



 

 

СК 7. Здатність до співпраці у міжнародному середовищі та 
розпізнавання міжкультурних проблем у професійній практиці; 

СК 10. Здатність розробляти шляхи подолання соціальних проблем і 
знаходити ефективні методи їх вирішення; 

СК 17. Здатність виявляти і залучати ресурси організацій-партнерів з 
соціальної роботи для виконання завдань професійної діяльності.  

 
3. Результати навчання за дисципліною 

 
Відповідно до освітньо-професійної програми 231.00.04 Соціальна 

адвокація за першим (бакалаврським) освітнього рівня) рівнем вищої освіти зі 
спеціальності 231 Соціальна робота, дисципліна «Організація міжсекторної 
взаємодії в соціальній сфері» забезпечує оволодіння такими програмовими 
результатами навчання: 

ПРН 3. Ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання у сфері 
соціальної роботи, інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід 

ПРН 13. Використовувати методи соціальної діагностики у процесі 
оцінювання проблем, потреб, специфічних особливостей та ресурсів клієнтів.  

ПРН 17. 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.  

ПРН 18. Налагоджувати співпрацю з представникам різних професійних 
груп та громад; використовувати стратегії індивідуального та колективного 
представництва інтересів клієнтів.  
 



 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назва змістових модулів, тем 
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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 «Робота соціальних організацій в системі соціального захисту та підтримки 
населення» 
Тема 1. Роль державних та приватних 
організацій в системі соціального захисту 
населення 

4 2 2 - - - - 

Тема 2. Соціальна робота неурядових 
організацій в системі соціального захисту 
населення 

6 2 2 2 - - - 

Тема 3. Благодійництво в системі 
соціального захисту  населення 

4 2 - 2 - - - 

Самостійна робота 1. 14 - - - - - 14 
Модульний контроль 1 2  

Разом 30 6 4 4 - - 14 
Модуль 2 «Механізми формування та впровадження місцевої соціальної політики» 
Тема 1. Посилення ролі громадськості у 
вирішені місцевих соціальних проблем 

8 2 4 2 - - - 

Тема 2. Модель соціального партнерства та 
його роль у розв’язанні соціальних питань 
суспільства 

6 2 2 2 - - - 

Самостійна робота 2. 14     - 14 
Модульний контроль 2 2  

Разом 30 4 6 4 - - 14 
Модуль 3 «Міжвідомча та міжсекторальна співпраця у соціальній роботі» 
Тема 1. Організаційне забезпечення 
виконання соціальних проектів 

8 2 2 4 - - - 

Тема 2. Міжсекторальне партнерство у 
соціальній роботі 

10 2 4 4 - - - 

Самостійна робота 3. 14     - 14 
Модульний контроль 3 2  

Разом 34 4 6 8 - - 14 
Модуль 4 «Професійна підготовка соціальних працівників до мультидисциплінарної 
взаємодії» 
Тема 1. Формування готовності майбутніх 
соціальних працівників до 
мультидисциплінарної взаємодії 

12 2 4 4 - - - 

Самостійна робота 4. 14 - - - - -- 14 
Модульний контроль 4 2  

Разом 28 2 4 4 - - 14 
Усього 120 16 20 20 - - 56 



 

 

5. Програма навчальної дисципліни «Організація міжсекторної 
взаємодії в соціальній сфері» 

 
Модуль 1 Робота соціальних організацій в системі соціального захисту 

та підтримки населення 
Лекція 1. Роль державних та приватних організацій в системі 

соціального захисту населення 
Державні організації соціального захисту населення. Роль приватних 

організацій у процесі соціального захисту населення. Соціальний захист 
населення в освітніх закладах, закладах охорони здоров’я, в правоохоронних 
органах. 

Основні поняття теми: соціальна сфера, соціальна політика, соціальні 
амортизатори, соціальний захист, соціальні стандарти, соціальні гарантії, 
прожитковий мінімум, соціальні норми, соціальні нормативи. 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2, 3 
Додаткові: 1, 2 
Семінарське заняття 1. Роль державних та приватних організацій в 

системі соціального захисту населення. 
Лекція 2. Соціальна робота неурядових організацій в системі 

соціального захисту населення 
Особливості роботи Армії спасіння з людьми, які перебувають в 

складних життєвих обставинах. Напрями роботи Армії спасіння. Рух 
«Анонімні алкозалежні». Використання досвіду діяльності руху у роботі з 
алкозалежними. Діяльність  Міжнародного червоного хреста. 

Основні поняття теми: неурядові організації, Армія спасіння, рух 
«Анонімні алкозалежні», Міжнародний червоний хрест. 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 3, 4 
Додаткові: 1 
Семінарське заняття 2. Специфіка соціальної роботи неурядових 

організацій в системі соціального захисту населення. 
Практичне заняття 1. Специфіка соціальної роботи неурядових 

організацій в системі соціального захисту населення. 
Лекція 3. Благодійництво в системі соціального захисту населення 
Організаційні форми благодійництва в сучасній світовій практиці. 

Специфіка та напрями благодійної роботи з вразливими групами клієнтів. 
Основні поняття теми: благодійництво, благодійні організації, 

благодійні фонди. 
Рекомендовані джерела: 
Основні:  1, 2, 3, 4 
Додаткові: 1, 2 



 

 

Практичне заняття 2. Діяльність міжнародних та національних 
благодійних організацій в Україні. 

 
Модуль 2 Механізми формування та впровадження місцевої соціальної 

політики 
Лекція 4. Посилення ролі громадськості у вирішені місцевих соціальних 

проблем 
Робота дитячих соціальних служб. Робота з сім’ями та дітьми як 

пріоритетний напрям діяльності соціальних служб. Підрозділи дитячих 
соціальних служб. Види підтримки сімей та їх дітей. Проблеми взаємодії 
соціальних працівник та сімей. Послуги з надання допомоги сім’ям у 
вихованні та догляд за дітьми. 

Основні поняття теми: громадськість, суспільство, громадські 
ініціативи. 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2, 4 
Додаткові: 1, 2 
Семінарське заняття 3-4. Посилення ролі громадськості у вирішені 

місцевих соціальних проблем.  
Практичне заняття 3. Посилення ролі громадськості у вирішені місцевих 

соціальних проблем 
Лекція 5. Модель соціального партнерства та його роль у розв’язанні 

соціальних питань суспільства  
Соціальний захист дітей та молоді в Україні. Соціальне партнерство як 

вид соціальної взаємодії.  
Основні поняття теми: соціальне партнерство, соціальний захист. 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 3 
Додаткові: 2, 3, 4 
Семінарське заняття 5. Модель соціального партнерства та його роль у 

розв’язанні соціальних питань суспільства. 
Практичне заняття 4. Модель соціального партнерства та його роль у 

розв’язанні соціальних питань суспільства.  
 
Модуль 3 Міжвідомча та міжсекторальна співпраця у соціальній роботі 
Лекція 6. Організаційне забезпечення виконання соціальних проектів  
Технології забезпечення виконання соціальних проектів. Досвід 

впровадження програм з соціальної підтримки населення. Організаційне 
забезпечення виконання соціальних проектів в країнах ЄС та США. 

Основні поняття теми: Організаційне забезпечення виконання 
соціальних проектів. 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2, 3 



 

 

Додаткові: 1, 2, 4 
Семінарське заняття 6. Соціальний захист людей похилого віку, 

безробітних та інших категорій населення.  
Практичне заняття 5-6. Соціальний захист людей похилого віку, 

безробітних та інших категорій населення. 
Лекція 7. Міжсекторальне партнерство у соціальній роботі  
Міжвідомча і міжсекторальна співпраця у соціальній роботі. Досвід 

впровадження програм та проектів третім сектором в Україні. Міжвідомча і 
між секторальна співпраця в країнах ЄС та США. 

Основні поняття теми: громадськість, суспільство, громадські 
ініціативи. 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 3 
Додаткові: 2, 4 
Семінарське заняття 7-8. Міжсекторальне партнерство у соціальній 

роботі 
Практичне заняття 7-8. Технології командної взаємодії. 
 
Модуль 4. Професійна підготовка соціальних працівників до 

мультидисциплінарної взаємодії 
Лекція 8. Формування готовності соціальних працівників до 

мультидисциплінарної взаємодії 
Технологія сучасної соціально-педагогічної роботи - 

мультидисциплінарне ведення випадку. 
Основні поняття теми: соціальні послуги, технологія, соціально-

педагогічна робота. 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2 
Додаткові: 1, 3, 4 
Семінарське заняття 9-10. Механізми міжвідомчої взаємодії суб'єктів 

соціальної роботи.  
Практичне заняття 9-10. Підготовка майбутніх соціальних працівників 

до мультидисциплінарної взаємодії.  
 



 

 

6. Контроль навчальних досягнень 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 3 3 2 2 2 2 1 1 

Відвідування 
практичних занять 

1 2 2 2 2 4 4 2 2 

Робота на практичному 
занятті 

10 2 20 2 20 4 40 2 20 

Відвідування 
семінарських занять 

1 2 2 3 3 3 3 2 2 

Робота на семінарському 
занятті 

10 2 20 3 30 3 30 2 20 

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 

Розрахунок коефіцієнта: 348:100=3,48. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х: 3,48= загальна 
кількість балів 

 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 
Усі завдання виконуються в електронній версії навчальної дисципліни 

«Міжвідомча та міждисциплінарна взаємодія суб'єктів соціальної роботи» на 
платформі https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=23109 та подаються 
на підсумковому занятті відповідного модуля. 

 
Модуль 1 

Самостійна робота 1. Робота соціальних організацій в системі 
соціального захисту та підтримки населення  

1. Розкрийте основні принципи профілактики соціальної допомоги. 
2. Охарактеризуйте особливості соціального захисту дітей. 
 

Модуль 2 
Самостійна робота 2. Механізми формування та впровадження місцевої 

соціальної політики 
1. Розробити конспект на тему: «Зміст, форми та  методи 

соціально-педагогічної роботи з різними категоріями клієнтів» 
 

Модуль 3 



 

 

Самостійна робота 3. Міжвідомча та міжсекторальна співпраця у 
соціальній роботі 

1. Заповнити таблицю: «Досвід впровадження програм та проектів 
третім сектором в Україні». 

Назва 
проекту/програми 

Організація, що 
впроваджує 

Термін 
впровадження 

Результати 

 
Модуль 4 

Самостійна робота 4. Професійна підготовка соціальних працівників до 
мультидисциплінарної взаємодії 

1. Обґрунтуйте, які знання, уміння, навички потрібно сформувати у 
студентів – майбутніх соціальних працівників для їх успішної командної 
роботи з фахівцями різних сфер у вирішення проблем клієнтів груп ризику та 
їхнього оточення. 

 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії 

оцінювання. 
Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування в електронному 

курсі. 
Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  
Види тестових 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. 
Критерії оцінювання:  
Виконання тестових завдань – максимум 25 балів. 
 
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії 

оцінювання. 
Формою семестрового контролю є залік. 
 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю: 
Не передбачений навчальним планом 

 
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 дисципліни «Організація міжсекторної взаємодії в соціальній сфері» 
120 год., лекції – 16 год., семінарські заняття – 20 год., практичні заняття – 20 год., самостійна робота – 56 год., модульний контроль – 8 год. 

Модулі 1 2 3 4 

Назва 
модуля 

Робота соціальних організацій 
в системі соціального захисту 

та підтримки населення 

Механізми формування та впровадження місцевої 
соціальної політики 

Міжвідомча та міжсекторальна співпраця у 
соціальній роботі 

Професійна підготовка майбутніх соціальних 
працівників до мультидисциплінарної взаємодії 

Кількість 
балів за 
модуль 

77 87 98 64 

Теми 
лекцій 

Роль державних та приватних 
організацій в системі 
соціального захисту 
населення 
(1 бал) 

Посилення ролі 
громадськості у 
вирішені місцевих 
соціальних проблем 

(1 бал) 

Модель соціального 
партнерства та його роль у 

розв’язанні соціальних 
питань суспільства (1 бал) 

Організаційне 
забезпечення 
виконання 
соціальних проектів 
(1 бал) 

Міжсекторальне 
партнерство у 

соціальній роботі (1 
бал) 

Формування готовності майбутніх соціальних 
працівників до мультидисциплінарної взаємодії 

(1 бал) 

Соціальна робота неурядових 
організацій в системі 
соціального захисту 
населення 
(1 бал) 

Благодійництво в системі 
соціального захисту  
населення (1 бал) 

Теми 
семінарських 

занять 

Роль 
державних 

та приватних 
організацій в 

системі 
соціального 

захисту 
населення 
(11 балів) 

Специфіка 
соціальної 

роботи 
неурядових 

організацій в 
системі 

соціального 
захисту 

населення 
(11 балів) 

Посилення 
ролі 

громадськості 
у вирішені 
місцевих 

соціальних 
проблем (11 

балів) 

Посилення 
ролі 

громадськості 
у вирішені 
місцевих 

соціальних 
проблем (11 

балів) 

Модель соціального 
партнерства та його 
роль у розв’язанні 
соціальних питань 

суспільства (11 
балів) 

Соціальний захист 
людей похилого 

віку, безробітних та 
інших категорій 

населення (11 балів) 

Міжсекторальне 
партнерство у 

соціальній роботі (11 
балів) 

Механізми міжвідомчої взаємодії суб'єктів 
соціальної роботи (11 балів) 

Теми 
практичних 

занять 

Специфіка соціальної роботи 
неурядових організацій в 

системі соціального захисту 
населення 
(11 балів) 

Посилення ролі 
громадськості у 

вирішені місцевих 
соціальних проблем 

(11 балів) 

Модель соціального 
партнерства та його роль у 

розв’язанні соціальних питань 
суспільства (11 балів) 

Соціальний захист 
людей похилого 

віку, безробітних та 
інших категорій 

населення 
(11 балів) 

Технології командної 
взаємодії 
(11 балів) Підготовка майбутніх 

соціальних 
працівників до 

мультидисциплінарної 
взаємодії (11 балів) 

Підготовка майбутніх 
соціальних 

працівників до 
мультидисциплінарної 

взаємодії 
(11 балів) 

Діяльність міжнародних та 
національних благодійних 

організацій в Україні 
(11 балів) 

Соціальний захист 
людей похилого 

віку, безробітних та 
інших категорій 

населення 
(11 балів) 

Технології командної 
взаємодії 
(11 балів) 

Самостійна 
робота 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 



 

 

Види 
поточного 
контролю 

МКР 1 
(25 балів) 

МКР 2 
(25 балів) 

МКР 3 
(25 балів) 

МКР 4 
(25 балів) 

Підсумковий 
контроль Залік 

Розрахунок Розрахунок коефіцієнта: 348:100=3,48. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х: 3,48= загальна кількість балів 

 
 



 
8. Рекомендовані джерела 
 
Основна (базова) 
1. Косова Т. Д., Басанцов І. В. Сутність і критерії ефективності 

системи соціального захисту //Фінанси України. – 2016. – № 8. – С. 26-32.  
2. Міжсекторальні взаємодії як основа публічного управління : навч. 

посіб. / авт. кол. : С. О. Телешун, С. В. Ситник, І. В. Рейтерович та ін. ; за заг. 
ред. С. О. Телешуна, д-ра політ. наук, проф. – Київ : НАДУ, 2018. – 224 с. 

3. Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери : збірник 
матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Ніжин, 15-16 
листопада 2018 р.) / за заг. ред. С. О. Борисюк та О. В. Лісовця. – Ніжин : 
Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2018. – 188 с. 

 
Додаткова 
1. Державно-громадянське партнерство у сфері соціального розвитку 

: навч. пос. / Н. М. Драгомирецька, Н. В. Піроженко, І. В. Матвєєнко. – Одеса : 
ОРІДУ НАДУ, 2017 – 290 с.  

2. Петрович В. С. Міжвідомча взаємодія суб’єктів соціальної роботи: 
базові теоретичні положення / В. С. Петрович // Актуальні проблеми 
педагогічної освіти: європейський і національний вимір : Матеріали І 
Міжнародної науково-практичної конференції (3-5 червня 2016 р.) [Текст] / П. 
М. Гусак, І. М. Брушневська та ін. – у 2-х т. – Т.2 (О-Я). – Луцьк : ФОП 
Покора І. О., 2016. – С.68-75. 

3. Семигіна Т. Сучасна соціальна робота. Київ: Академія праці, 
соціальних відносин і туризму, 2020. - 275 с. 

4. Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми : посіб. у 2-х ч.; 
Ч. І. Сучасні орієнтири та ключові технології / З. П. Кияниця, Ж. В. Петрочко. 
– К. : ОБНОВА КОМПАНІ, 2017. – 256 с. 

5. Спіріна Т. П. Принципи міждисциплінарної взаємодії у соціальній 
роботі / Т. П. Спіріна, Т. Л. Лях, В. Є. Рогожинська // Актуальні питання 
гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / 
[редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: 
Видавничий дім "Гельветика", 2020. – Вип. 27. Том 1. – 224-228 с. 

 
6. Додаткові ресурси (за наявності) 
Електронний курс на сайті:  
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=23109 


