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ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

СІМ’Я ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН. 

ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ СІМ’Ї 

 

Практичне заняття 1 

Тема: Сім’я – провідний компонент системи соціального формування 

особистості 

1. Виступи студентів з питань: 

 Місце та роль сім’ї у соціалізації особистості. 

 Основні функції сім’ї. 

 Соціальний статус сім’ї. 

 Типологія сімей. 

 Проблеми сучасної сім’ї. 

 Типові помилки сімейного виховання. 

 Зміст та складові соціально-педагогічної допомоги сім’ї.  

 Етичні принципи соціальної роботи з сім’єю.  

 Моделі соціальної роботи з різними типами сімей.  

 Зміст та форми соціально-педагогічної роботи з сім’ями. 

Рекомендована література: 2,5,6. 

 

Практичне заняття 2 

Тема: Визначення поняття «соціальний супровід» 

1. Виступи студентів з питань: 

 Сутність соціального супроводу як виду соціальної роботи. 

 Визначення терміну «соціальний супровід» залежно від об’єкту соціальної 

роботи. 

 Нормативно-законодавчі акти, що визначають механізм соціального 

супроводу різних категорій клієнтів і сімей. 

 Суб’єкти соціального супроводу. 

 Завдання та функції соціального працівника у процесі соціального 

супроводу. 

 

Практичне заняття 3 

Тема: Алгоритм реалізації соціального супроводу 

1. Виступи студентів з питань: 

 Етапи соціального супроводу. 

 Форми та методи соціальної підтримки. 

 Принципи реалізації соціального супроводу.  

Рекомендована література: 2, 4. 

  



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II 

СІМЕЙНІ ФОРМИ ОПІКИ НАД ДІТЬМИ-СИРОТАМИ ТА ДІТЬМИ, 

ПОЗБАВЛЕНИМИ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ 

 

Практичне заняття 4 

Тема: Основні засади державної політики щодо соціального захисту 

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування 

1. Виступи студентів з питань: 

 Сирітство й соціальне сирітство як суспільні явища, причини їх виникнення. 

 Соціально-економічні чинники реформування системи опіки в Україні. 

 Обґрунтування пріоритетності сімейних форм влаштування дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Рекомендована література: 2, 7. 

 

Практичне заняття 5 

Тема: Особливості створення та функціонування прийомних сімей та 

дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) 

1. Експрес-контроль знань студентів. 

2. Виступи студентів з питань: 

 Основні юридичні норми щодо створення та забезпечення функціонування 

прийомних сімей/ДБСТ. 

 Роль інформаційної кампанії у формуванні громадської думки щодо 

сімейних форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

 Вивчення мотивації людей брати на виховання дитину-сироту й дитину, 

позбавлену батьківського піклування. 

 Взаємодобір батьків і дітей. 

 Проблеми адаптації дитини у прийомній сім’ї. 

 Права та обов’язки прийомних батьків. 

3. Виступи студентів з доповідями за темою заняття (тема доповіді 

обирається студентом з даного викладачем переліку). 

4. Слухання та обговорення рефератів.  

Рекомендована література: 1, 4, 6. 

 

Практичне заняття 6 

Тема: Організаційно-методичні засади соціального супроводу 

прийомних сімей та ДБСТ 

1. Експрес-контроль знань студентів. 

2. Виступи студентів з питань: 

 Перший візит соціального педагога в сім’ю. 

 Типові помилки соціального працівника під час роботи з сім’єю. 

 Основні принципи успішного входження в сім’ю. 

 Особливості здійснення моніторингу функціонування прийомної сім’ї/ 

ДБСТ. Критерії оцінювання ефективності функціонування прийомних сімей/ 

ДБСТ. 

 Оцінка потреб прийомної дитини/дитини-вихованця. 



 Екокарта й генограма як механізми оцінки стану дитини й сім’ї. 

3. Виступи студентів з доповідями за темою заняття (тема доповіді 

обирається студентом з даного викладачем переліку). 

4. Слухання та обговорення рефератів.  

Рекомендована література: 1,4,7. 
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