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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

__Метою вивчення навчальної дисципліни «Соціальний супровід сім’ї» є сформувати у 

студентів наукові поняття про технологію соціального супроводу сім’ї, її цілі та завдання; 

допомогти їм в оволодінні основними теоретичними знаннями та практичними вміннями 

щодо соціального супроводу сімей різних типів та навчити їх застосовувати ці знання і вміння 

в майбутній соціально-педагогічній діяльності. Завданням навчальної дисципліни є 

ознайомити студентів з технологією соціального супроводу сімей; озброїти майбутніх 

соціальних працівників методиками соціального супроводу сімей різних типів 

 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 

Години 
(лекції/лабора-

торні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати 

навчання 
Завдання 

Оціню-

вання 

1 семестр 

Модуль 1: Соціальний супровід як технологія індивідуальної соціальної роботи 

Тема 1: Сутність соціального 

супроводу як виду соціально-

педагогічної діяльності 

4/4 Знати: предмет, 

мету та завдан-

ня дисципліни; 

документацію, 

яка застосову-

ється в процесі 

супроводу 

сімей різних 

типів; досвід 

соціальної ро-

боти з різними 

категоріями 

сімей 

 

Написання 

тестів, ессе. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в 

т.ч. в elearn) 

Розв’язок 

задач, тощо 

Оцінювання 

здобувачів 

відбувається 

відповідно 

до п. 5.1-5.7 

«Положення 

про 

екзамени та 

заліки в 

НУБіП 

України» 

від 27.12. 

2019 р. 

Тема 2: Ведення випадку як 

центральна технологія 

соціального супроводу клієнта 

2/2 

Тема 3: Концептуальні засади 

визначення потреб клієнта-

дитини 

2/2 

Тема 4: Технологічний 

алгоритм реалізації соціального 

супроводу 

2/2 

Модуль 2: Соціальний супровід неблагополучних сімей 

Тема 5: Соціальна робота з 

підтримки сімей 

4/4 завдання і зміст 

соціального 

супроводу 

неблагополуч-

ної сім’ї в 

Написання 

тестів, ессе. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в 

Оцінювання 

здобувачів 

відбувається 

відповідно 

до п. 5.1-5.7 

Тема 6: Проблеми становлення 

молодої сім’ї 

2/2 

Тема 7: Соціальний супровід 2/2 

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=136


неблагополучних сімей системі 

ЦСССДМ   

т.ч. в elearn). 

Розв’язок 

задач, тощо  

 

«Положення 

про 

екзамени та 

заліки в 

НУБіП 

України» 

від 27.12. 

2019 р. 

Тема 8: Соціальний супровід 

розлучених сімей 

2/2 

Модуль 3: Сімейні форми опіки над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими 

батьківського піклування 

Тема 9: Основні засади 

державної політики щодо 

соціального захисту дітей-сиріт 

і дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

2/2 Вміти: вивчати 

ситуації в сім’ї; 

організувати 

соціальне 

навчання членів 

неблагополучни

х сімей; предс-

тавляти інтереси 

прийомних 

дітей та прийо-

мних сімей;  

встановити 

психічний стан 

та поведінку 

дитини, виявити 

насильство 

щодо неї 

Написання 

тестів, ессе. 

Виконання 

самостійної 

роботи (в 

т.ч. в elearn). 

Розв’язок 

задач, тощо 

Оцінювання 

здобувачів 

відбувається 

відповідно 

до п. 5.1-5.7 

«Положення 

про 

екзамени та 

заліки в 

НУБіП 

України» 

від 27.12. 

2019 р. 

Тема 10: Соціальний супровід 

вихователів ДБСТ 

2/2 

Тема 11: Соціальний супровід 

прийомних сімей та прийомних 

дітей 

2/2 

Тема 12: Соціальний супровід 

сімей, де є насильство щодо 

членів родини  

2/2 

Тема 13: Соціальний супровід 

та реабілітація сімей з дітьми з 

особливими потребами 

 

Всього за 1 семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 

 

 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається 

із дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний) 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування (копіювання тексту) під час виконання письмових 

контрольних робіт та екзаменів заборонені. Користування 

мобільними пристроями допускається лише з дозволу викладача 

під час онлайн-тестування та підготовки практичних завдань. 

Самостійні роботи у вигляді рефератів, доповідей, презентацій 

повинні мати коректні текстові посилання на використані 

інформаційні джерела 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально в дистанційному режимі (в он-лайн 

формі за погодженням із деканом факультету і лектором курсу) 

 

 

  



 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Рейтинг студента, 

бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів  

90-100 відмінно 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно 

 

 


