


 



1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників  

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 Обовязкова 

Загальна кількість 

 годин – 90 

 

Рік підготовки: 

3 3 

Семестр 

6 6 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

контактних – 4 

самостійної роботи студента – 

4 

26 год.  

 

4 год.  

 

Практичні 

20 год.  

 

6 год. 

 

Самостійна робота 

44 год. 

 

80 год.  

 

Вид контролю:  

залік 

 



Метою вивчення навчальної дисципліни «Соціальний супровід сім’ї» є 

навчити студентів критично оцінювати результати наукових досліджень і різні 

джерела знань про практики соціального супроводу сімей, формулювати висновки 

та рекомендації щодо їх впровадження; аналізувати соціальний та індивідуальний 

контекст проблем сім’ї, організовувати та здійснювати соціальний супровід різних 

категорій сімей. 

 

 



2. Матриця результатів навчання, методів навчання, методів контролю  з навчальної дисципліни   

«Соціальний супровід сім’ї»  

Компетентності, які 

формуються,з посиланням на 

шифр відповідно до освітньої 

програми 

Програмні результати навчання з 

посиланням на шифр відповідно до 

освітньої програми 

Методи навчання Методи контролю 

 

Здатність застосовувати знання 

у практичних ситуаціях (за ЗК 

3). 

Вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми (за ЗК 

10). 

Здатність консультувати з 

питань соціального 

забезпечення різним групам 

населення, що опинилися у 

складних життєвих обставинах 

(за  ФК 3). 

Використовувати базові знання про 

принципи державної соціальної 

політики та шляхи соціального 

забезпечення населення (за ПРН 7). 

Визначати умови соціально-

економічної підтримки різних 

категорій населення (за ПРН 10) 

Визначати зміст співпраці з 

організаціями та установами з метою 

залучення їх до соціального захисту 

населення (за ПРН 14). 

Організовувати соціальну роботу з 

Метод 

проблемного 

викладення 

матеріалу, 

розповідь, 

пояснення, бесіда, 

дискусія, 

самостійна 

робота,кейс-

метод, метод 

проєктів, 

створення 

Усний 

фронтальний 

контроль, 

письмовий 

індивідуальний 

контроль, метод 

самоконтролю, 

перевірка 

самостійної 

роботи, 

тестування.  



Здатність використовувати 

методики інспекційних 

перевірок в системі соціального 

захисту населення (за ФК 8). 

Здатність до планування та 

реалізації заходів з надання 

адресної соціальної допомоги 

(за ФК 10). 

різними категоріями населення (за 

ПРН 22). 

Здійснювати  профілактичну та 

реабілітаційну роботу з різними 

категоріями населення (за ПРН 25). 

ситуацій 

зацікавленості,  

проведення та 

аналіз і 

самоаналіз 

заходів,  

самостійна 

робота. 



3. Структура навчальної дисципліни 

Назви тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього  зокрема усього  зокрема 

л пр - с.р. л пр - с.р. 

Тема 1. Сутність і 

типологія сімей 

17 4 2 - 11 24 2 2 - 20 

Тема 2. 

Соціальний 

супровід клієнтів 

як технологія 

соціальної 

роботи 

35 16 8 - 11 24 2 2 - 20 

Тема 3. 

Технологія 

соціального 

супроводу сім’ї 

21 4 6 - 11 22 - 2 - 20 

Тема 4. 

Технологія 

соціального 

супроводу дітей 

17 2 4 - 11 20 - - - 20 

Усього годин  90 26 20 - 44 90 4 6 - 80      

 

4. Програма навчальної дисципліни 

4.1. Теми лекційних занять 



№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Денна Заочна 

1 Сімя як соціальний інститут 2 2 

2 Типологія сімей 2 - 

3 Соціальний супровід як вид соціальної 

роботи 

4 2 

4 Принципи та форми реалізації соціального 

супроводу 

2 - 

5 Теоретичні засади здійснення соціального 

супроводу 

4 - 

6 Технологічний алгоритм реалізації 

соціального супроводу 

6 - 

7 Технології соціального супроводу сімей, які 

опинилися  у складних життєвих обставинах 

4 - 

8 Технологія соціального супроводу дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування 

2 - 

 Усього:  26 4 

 

4.2. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 



Денна  

1 Сутність і типологія сімей 2 2 

2 Характеристика соціального супроводу як 

виду соціальної роботи 

2 - 

3 Теоретичні основи реалізації соціального 

супроводу 

2 2 

4 Основні етапи технологічного алгоритму 

реалізації соціального супроводу 

2 - 

5 Методи соціальної діагностики сім’ї та дітей 2 - 

6 Особливості соціального супроводу сімей, 

які опинилися  у складних життєвих 

обставинах 

2 2 

7 Соціальний супровід прийомних сімей та 

дитячих будинків сімейного типу 

2 - 

8 Особливості соціального супроводу сімей, 

які виховують дітей з особливими потребами 

2 - 

9 Соціальний супровід випускників 

інтернатних закладів для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування 

2 - 

10 Соціальний супровід дітей та молоді, які 

перебувають у конфлікті з законом 

2 - 

 Усього:  20 6 

 

4.3. Самостійна робота 



№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Денна Заочна 

1 Сутність і типологія сімей 11 20 

2 Соціальний супровід клієнтів як технологія 

соціальної роботи 

11 20 

3 Технологія соціального супроводу сім’ї 11 20 

4 Технологія соціального супроводу дітей 11 20 

 Усього 44 80 

 

5. Критерії оцінювання результатів навчання 

Результати навчання студентів із вивчення навчальної дисципліни 

визначаються у балах, які виставляються згідно з критеріями оцінювання. 

 Оцінювання результатів навчання здійснюється під час проведення 

навчальних занять (лекційні, практичні) та самостійної роботи. Для студентів 

заочної форми бали розподіляються пропорційно годинам у навчальному 

плані, відведеним на навчальні заняття та самостійну роботу.  

Оцінювання результатів навчання студентів у процесі лекційного 

заняття виставляється за такими критеріями: присутність здобувача на 

лекції (0,5 балів), складання її конспекту та активна участь у процесі лекції 

(0,5 балів).  

Відповідь на практичному занятті оцінюється за наступними 

критеріями:  

4 бали - здобувач у повному обсязі опрацював програмний матеріал, 

основну і додаткову літературу, має глибокі й міцні знання, упевнено оперує 

набутими знаннями у вирішенні завдань, робить аргументовані висновки, 

може вільно висловлювати власні судження і переконувати інших, здатний 



презентувати власне розуміння питання.  

3 бали - здобувач володіє навчальним матеріалом, формулює нескладні 

висновки, може узагальнювати набуті знання і частково застосовувати їх у 

вирішенні завдань, аргументація на достатньому рівні. 

1-2 бали - здобувач загалом самостійно відтворює програмний матеріал, 

може дати стислу характеристику питання, але у викладеному матеріалі є 

істотні прогалини, є певні неточності як у відтворенні матеріалу, так і у 

висновках, аргументація низька, використання набутих знань у вирішенні 

завдань на низькому рівні.  

Самостійна робота здобувачів вищої освіти оцінюється у 47 б. (денна 

форма навчання) та 84 б. (заочна форма навчання).  

Результати поточного контролю рівня знань студентів очної та заочної 

форм навчання (кількість отриманих балів) обов’язково доводяться 

викладачем у наприкінці кожного заняття до відома всіх студентів і 

виставляються в «Журналі обліку поточної успішності та відвідування 

занять» та є підставою для одержання допуску до підсумкового контролю.  

Шкала оцінювання: національна та накопичувальна 100-бальна 

 

 За 

накопичувальною 

100-бальною 

шкалою 

За національною шкалою 

 

для екзаменів, звітів з 

практики, курсових робіт 

для заліків 

90 – 100 балів відмінно  

зараховано 
89 – 75 балів добре 

60 – 74 балів задовільно 

26 – 59 балів незадовільно  

не зараховано 
0 – 25 балів неприйнято 

Оцінювання результатів навчання у формі семестрового заліку проводиться 



по закінченні вивчення навчальної дисципліни, зазвичай, на  останньому 

практичному занятті або в період до початку екзаменаційної сесії відповідно 

до графіка освітнього процесу.На останньому аудиторному занятті викладач  

оголошує здобувачам вищої освіти відкрито (у присутності групи) 

накопичені ними бали поточного оцінювання з навчальної дисципліни, 

отримані під час лекційних, практичних занять та за виконану самостійну 

роботу. Залік, як форма контролю, передбачає зарахування здобувачеві балів, 

накопичених за результатами поточного оцінювання з навчальної дисципліни 

(за наявності у здобувача не менше 60 балів за поточну роботу - без 

додаткового опитування) й не вимагає обов’язкової присутності здобувача 

вищої освіти. Здобувач має право (за бажанням) підвищити власний 

результат оцінювання в балах з навчальної дисципліни, де формою контролю 

є залік, шляхом виконання завдань самостійної роботи, але не пізніше ніж до 

початку екзаменаційної сесії. 

 

Розподіл балів, що присвоюється здобувачам, із розподілом за темами за 

результатами поточного контролю (денна форма навчання)  

 

 

Тема 

Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Max Min Max Min Max Min 

Т 1 2 1 4 1 10 1 

Т 2 8 4 16 4 10 1 

Т 3 2 1 12 3 10 1 

Т 4 1 0,5 8 2 17 2 

Разом 13 6,5 40 10 47 15 

 



Розподіл балів, що присвоюється здобувачам, із розподілом за темами за 

результатами поточного контролю (заочна форма навчання)  

 

 

Тема 

Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Max Min Max Min Max Min 

Т 1 1 0,5 4 1 21 2 

Т 2 1 0,5 4 1 21 2 

Т 3 - - 4 1 21 2 

Т 4 - - - - 21 2 

Разом 4 0 12 3 84 12 

 

6. Засоби діагностики результатів навчання 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: 

завдання для поточного та підсумкового контролю, залік, реферати, есе, 

презентації результатів виконаних завдань та досліджень, студентські 

презентації та виступи  на наукових заходах, інші види індивідуальних та 

групових завдань. 

 

7. Рекомендована література 

Основна 

1. Автушенко, Ірина Борисівна. Державна політика України щодо 

соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей (1991–2014 рр.): 

[монографія] / Ірина Автушенко. - Київ : ІНКОС, 2019. - 415 с.  

2. Гера, Тетяна. Супровід інтеграції сімей переселенців: технологія 

роботи асистента родини: [підручник] / Тетяна Гера ; Дрогобиц. держ. пед. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%90%D0%B2%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%86$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%A2$


ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич : РВВ Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. Івана 

Франка, 2018. - 243 с.  

3. Дакал, Алла Василівна. Державна політика України у сфері захисту 

прав дітей: сучасний стан і напрями розвитку  : монографія / А. В. Дакал ; 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ : НАДУ, 2019. - 297 с.  

4.Іванова, Ірина Борисівна. Методи соціальної роботи (на основі 

державних стандартів соціальних послуг): навч. посіб. / Іванова І. Б. - Київ : 

Ун-т "Україна", 2018. - 301 с. 

5. Кириленко, Валентина Граціянівна. Консультативні практики в 

соціальній роботі: навч.-метод. посіб. / Кириленко В. Г. - Київ : Університет 

"Україна", 2020. - 357 с. 

6. Коношенко Н.А. Соціально-педагогічна робота з різними типами 

сімей : Курс лекцій. Слов’янськ : Видавництво «Друкарський двір», 2019. 34 

с. 

7. Соціальна робота з вимушеними переселенцями в сучасній Україні: 

монографія / Борисова О. В. [та ін.] ; Луган. нац. аграр. ун-т. - Київ : Кондор, 

2019. - 465 с.  

8. Соціальна робота з особами з особливими потребами  : навч. посіб. / 

[уклад. Г. В. Фещенко] ; Черкас. облдержадмін., Департамент освіти і науки, 

Комун. ВНЗ "Уман. гуманітар.-пед. коледж ім. Т. Г. Шевченка". - Умань : 

Сочінський М. М. [вид.], 2020. - 134 с.  

 

Допоміжна: 

1. Автушенко, Ірина Борисівна. Державна політика України щодо 

соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей (1991–2014 рр.): 

автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 20.02.22 / Автушенко Ірина Борисівна ; Нац. 

акад. сухопут. військ ім. Петра Сагайдачного, Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка. - Львів, 2020. - 43 с. 

2. Пірен, Марія Іванівна. Соціальна робота у територіальній громаді: 

теорія та практика  : підручник / М. І. Пірен ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%20%D0%90$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%86$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92$
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4. Електронні ресурси Національної бібліотеки України імені 
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