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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Для самостійної роботи студентам пропонується кілька завдань, що мають 

підсумовувати знання, отримані при вивченні потайних тем курсу. 

Теми, що виносяться для самостійної роботи студентів, безпосередньо 

пов’язані з матеріалом, який вивчається на поточних заняттях. Виконання 

завдань самостійної роботи вимагає від студента глибокого володіння 

матеріалом, отриманим під час поточних занять, розвиває вміння самостійно 

досліджувати проблему шляхом пошуку і аналізу спеціальної літератури з 

різних галузей знань, розвиває вміння викладати та відстоювати власну точку 

зору. 

Всі завдання самостійної роботи виконуються письмово та захищаються у 

формі співбесіди. Самостійна робота вважається зарахованою, якщо студент 

виконає поставлені завдання, своєчасно подасть звітні матеріали та під час 

співбесіди з викладачем підтвердить вміння самостійного критичного аналізу 

власних професійних дій. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 

СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМОК 

СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 

Самостійна робота 1. Основні поняття та правові ознаки соціальних 

послуг 

1.Розробити модель підготовки випускників інтернатів для дітей-сиріт до 

самостійного проживання. 

2.Підготувати модель роботи з неповними сім’ями. 

3.Розробити модель роботи з прийомними сім’ями. 

За вибором студента подати одну розробку. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II. 

СИСТЕМА СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

Самостійна робота 2. Державні соціальні допомоги та послуги 



1.Розробити і представити модель тимчасового денного та цілодобового 

перебування для молодих інвалідів з інтелектуальною недостатністю. 

2.Підготувати модель «Центр адаптації для осіб, що повернулися з місць 

позбавлення волі». 

3.Підготувати модель «Кризовий центр для жінок - жертв насильства в 

сім’ї». 

За вибором студента подати одну розробку. 

Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, 

успішність (бали) і термін виконання самостійної роботи студентами. 

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА 

Змістовий модуль та теми курсу Академічний контроль Бали 

Змістовий модуль І «Соціальні послуги як пріоритетний напрямок 

             соціальної політики держави» 

Теми 1-4. Основні поняття та правові 

ознаки соціальних послуг. Основні 

засади надання соціальних послуг. 

Семінарське заняття, 

модульний контроль, 

підсумкове тестування 

5 

Змістовий модуль II «Система соціальних послуг в Україні» 

Теми 5-8. Державні соціальні допомоги 

та послуги. Досвід реалізації моделей 

надання соціальних послуг. 

Семінарське заняття, 

модульний контроль, 

підсумкове тестування 

5 
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