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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів – 2 

Галузь знань 

0101 «Педагогічна освіта» 
Нормативна 

Напрям підготовки 6.010106 

«Соціальна педагогіка» 

Модулів – 2 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 3-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 
Семестр 

Загальна кількість годин – 

60 

5-й 

Лекції 

14 год. 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 8 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр  

Практичні, семінарські 

14 год. 

Лабораторні 

– 

Самостійна робота 

32 год. 

Індивідуальні завдання 

 

Вид контролю: залік 

 
 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Мета курсу «Інноваційні моделі надання соціальних послуг» полягає в 

ознайомленні студентів з основними поняттями та правовими ознаками 

соціальних послуг; з видами соціальних послуг та формами їх надання; з 

інноваційними проектами соціальних послуг для вразливих груп населення, які 

були розроблені та впроваджуються в різних соціальних агенціях. 

Завдання курсу: ознайомитись та проаналізувати моделі соціальних 

послуг для дітей-сиріт, дітей з особливими потребами, молоді, жінок, котрі 

зазнали насилля, людей з інвалідністю, громадян, які повернулися з ув’язнення 

тощо. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, студенти повинні 

знати: 

 особливості функціонування органів управління у сфері соціального 

захисту та закладів, які надають соціальні послуги в Україні; 

 інноваційні проекти надання соціальних послуг для вразливих груп 

населення, які були розроблені та впроваджуються в різних соціальних 

агенціях; 

вміти: 

 забезпечувати індивідуальне спрямування соціальних послуг інвалідам, 

особам похилого віку, дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського 

піклування; 
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 підвищувати адресність соціальних послуг вразливим групам клієнтів; 

 сприяти соціальному включенню вразливих груп клієнтів та їх 

інтеграції; бездоглядним дітям, бездомним громадянам, жертвам торгівлі 

людьми, дітям і жінкам, які постраждали від насильства; 

 забезпечувати дотримання прав людини. 

 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1. Соціальні послуги як пріоритетний напрямок 

соціальної політики держави 

Тема 1-2. Основні поняття та правові ознаки соціальних послуг. 

Тема 3-4. Основні засади надання соціальних послуг. 

 

Змістовий модуль 2. Система соціальних послуг в Україні 

Тема 5-6. Державні соціальні допомоги та послуги. 

Тема 7-8. Досвід реалізації моделей надання соціальних послуг. 

 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

У
сь

о
г
о

 

у тому числі 

л
ек

ц
ій

 

п
р

а
к

т
и

ч
. 

се
м

ін
а
р

. 

са
м

о
ст

. 
р

о
б
. 

ін
д

и
в

ід
. 
р

о
б
. 

Змістовий модуль 1. Соціальні послуги як пріоритетний  

напрямок соціальної політики держави 

Тема 1-2. Основні поняття та правові ознаки 

соціальних послуг 
15 4  3 8  

Тема 3-4. Основні засади надання соціальних послуг 15 3  4 8  

Модульний контроль       

Разом за змістовим модулем 1 30 7  7 16  

Змістовий модуль 2. Система соціальних послуг в Україні 

Тема 5-6. Державні соціальні допомоги та послуги 15 4  3 8  

Тема 7-8. Досвід реалізації моделей надання 

соціальних послуг 
15 3  4 8  

Модульний контроль       

Разом за змістовим модулем 2 30 7  7 16  

Разом за навчальним планом 60 14  14 32  

Підсумковий контроль-залік 
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5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

Назва теми 
Кількість 

годин 

Тема 1. Основні поняття соціальних послуг 3 

Тема 2. Види соціальних послуг та принципи їх надання 4 

Тема 3. Моделі надання соціальних послуг 3 

Тема 4. Моделі надання соціальних послуг 4 

Разом  14 

 

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

Назва теми 
Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Соціальні послуги як пріоритетний  

напрямок соціальної політики держави 

Тема 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 

 

Разом 16 

Змістовий модуль 2. Система соціальних послуг в Україні 

Тема 2. Державні соціальні допомоги та послуги 

1. Розробити і представити модель тимчасового денного та ціло-добового 

перебування для молодих інвалідів з інтелектуальною недостатністю 

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

позбавлення волі» 

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

сім’ї» 

 

Разом  16 

Всього 32 

 

 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) За джерелом інформації: 

Словесні: лекція із застосуванням комп’ютерних інформаційних 

технологій (PowerPoint – Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда. 

Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 

Практичні: вправи. 

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 

дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 

дослідницькі. 

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 

викладача, самостійна робота студентів з книгою, виконання індивідуальних 

навчальних проектів. 
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ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації 

навчально-пізнавальної діяльності: 

1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; 

створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості 

(метод цікавих аналогій тощо); ретроспективний метод. 

 

 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, співбесіда, залік. 

Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; есе. 

Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз. 

 

 

9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ  
 

Приклад для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота 
Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 
100 

        

Т1, Т2, ..., Т8 – теми змістових модулів. 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно   

 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

26-49 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-25 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

Оцінка Критерії оцінювання 

«відмінно» 

ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно 

виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за 

знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і 

творчому використанні набутих знань і умінь 

«добре» 

ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, 

успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової 

літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у 

відповіді студента наявні незначні помилки 

«задовільно» 

ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 

достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, 

поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою 

навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних 

завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача 

«незадовільно» 

виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного 

програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється 

початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка 

«незадовільно» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи 

виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання 

за програмою відповідної дисципліни 

 

 

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 

 опорні конспекти лекцій; 

 навчальні посібники; 

 робоча навчальна програма; 

 збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 

оцінювання навчальних досягнень студентів; 

 засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для 

підсумкового контролю); 

 роздаткові матеріали для самостійної роботи студента під час семінарських 

занять. 
 

 

 11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  
 

Базова 
1. Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 р. №966-IV. 

2. Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» №2558-III від 

21.06.2001 р. 

3. Закон України «Про охорону дитинства» №2402-III від 26.04.2001 р. 

4. Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» №2342-

IV від 13.01.2005 р. 

5. Закон України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні 

установи для неповнолітніх» №20/95-ВР від 24.01.1995 р. 
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6. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» від 15.11.2001 р. 

7. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 

1996. – №30. – С. 141. 

8. Покращення якості соціальних послуг дітям та сім’ям в громаді: 

узагальнення досвіду проекту. Інформаційно-методичні матеріали / за заг. 

ред. О. В. Безпалько. – К., 2007. – 144 с. 

9. Положення про дитячий будинок сімейного типу №564 від 26.04.2002 р. 

10. Положення про прийомну сім’ю №565 від 26.04.2002 р. 

11. Порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого 

поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення №99/8698 від 

22.01.2004 р. 

12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про схвалення концепції ранньої 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів» №1545 від 12.10.2000 р. 

13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про поліпшення виховання, 

навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування» №226 від 05.04.1994 р. 

 

Допоміжна 

1. Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям» №1768-ІІІ від 01.06.2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – 

№26. – Ст. 1078. 

2. Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та 

дітям-інвалідам» від 16.11.2000 р. 

3. Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» №2811-XII від 

21.11.1992 р., в редакції від 22.03.2001 р. 

4. Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні 

гарантії» №2017-ІІІ від 05.10.2000 р. 

5. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. 

6. Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді 

в Україні» від 23.03.2000 р. 

7. Закон України «Про внесення змін до ЗУ «Про державну допомогу сім’ям з 

дітьми» від 16.11.2000 р. 

8. Закон України «Про освіту» від 23.03.1996 р. 

9. Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р. 

10. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» 

№875-ХІІ від 21.03.1991 р. 

11. Приходько С. Держава і соціальний захист громадян // Право України. –

1999. – №9. – С. 22-26. 

12. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції 

Державної програми подолання дитячої безпритульності та бездоглядності 

на 2006-2010 роки» №503-р від 07.12.2005 р. 

13. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо поліпшення 

роботи, пов’язаної з реабілітацією дітей з органічними ураженнями нервової 
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