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Опис дисципліни 

Дисципліна “Правовий супровід клієнтів соціальних служб” спрямована на отримання 

системних знань у сфері здійснення правового супроводу клієнтів соціальних служб, 

оволодіння вміннями і навичками пошуку, систематизації та комплексного аналізу 

відповідних нормативно-правових документів, а також вміннями використовувати у 

конкретних життєвих обставинах різних форм правового супроводу споживачів соціальних 

послуг. 

Структура дисципліни 
 

Години 

(лек. / 

практ.) 

Тема Результати навчання Завдання 

2/2 

1. Загальна 

характеристика 

навчальної дисципліни 

«Правовий супровід 

клієнтів соціальних 

служб» 

Знати загальну характеристику навчальної 

дисципліни «Правовий супровід клієнтів 

соціальних служб» (предмет, завдання, систему, 

методи вивчення, роль у підготовці фахівців 

соціальної сфери) 

Реферати, 

дискусія, доповіді, 

презентації, кейси, 

ділові ігри, 

тестування 

2/2 

2. Сучасні тенденції 

правового регулювання 

надання соціальних 

послуг 

Оволодіти знаннями про сучасні тенденції 

правового регулювання надання соціальних 

послуг (міжнародна співпраця у сфері соціально-

економічних прав людини; конституційне 

регулювання соціальних і економічних прав і 

свобод людини та громадянина; гарантії реалізації 

соціальних і економічних прав і свобод людини та 

громадянина тощо) 

Реферати, 

дискусія, доповіді, 

презентації, кейси, 

ділові ігри, 

тестування 

2/2 

3. Правові відносини у 

сфері надання соціальних 

послуг 

Знати ознаки, види і елементний склад правових 

відносин у сфері надання соціальних послуг 

Реферати, 

дискусія, доповіді, 

презентації, кейси, 

ділові ігри, 

тестування 

2/2 

4. Договір про надання 

соціальних послуг як 

юридична підстава для їх 

Вивчити особливості договірних відносин у сфері 

надання соціальних послуг. Ознайомитись із 

відмінностями договорів у сфері надання 

Реферати, 

дискусія, доповіді, 

презентації, кейси, 



отримання соціальних послуг від цивільно-правових 

договорів. Знати обов’язкові умови укладення 

договорів про надання соціальних послуг 

ділові ігри, 

тестування 

4/4 

5. Форми правового 

захисту соціально-

економічних прав 

клієнтів соціальних 

служб 

Вивчити форми правового захисту соціально-

економічних прав клієнтів соціальних служб 

(допомога в оформленні документів; судовий 

захист; роль Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини та ін.) 

Реферати, 

дискусія, доповіді, 

презентації, кейси, 

ділові ігри, 

тестування 

2/2 

6. Безоплатна правова 

допомога клієнтам 

соціальних служб 

Знати порядок і особливості надання безоплатної 

правової допомоги клієнтам соціальних служб 

(особливості реалізації права на професійну 

правничу допомогу; особливості надання 

безоплатної первинної правової допомоги 

клієнтам соціальних служб; особливості надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

клієнтам соціальних служб) 

Реферати, 

дискусія, доповіді, 

презентації, кейси, 

ділові ігри, 

тестування 

2/2 

7. Правовий супровід 

соціальної роботи з 

дітьми-сиротами та 

дітьми, позбавленими 

батьківського піклування 

Знати особливості правового супроводу 

соціальної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського піклування (державні 

соціальні стандарти для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, а також 

осіб із їх числа; консультування із соціально-

правових питань; захист прав і законних 

інтересів; забезпечення представництва в суді 

тощо) 

Реферати, 

дискусія, доповіді, 

презентації, кейси, 

ділові ігри, 

тестування 

2/2 

8. Правові основи 

соціальної роботи з 

різними типами сімей. 

Знати правові основи соціальної роботи з різними 

типами сімей (сімей, де є проблеми сирітства 

(сім’ї опікунів/піклувальників); сімей, у яких є 

ризик вилучення дитини із сім’ї; сімей, в яких є 

загроза або виявленні факти насилля над одним із 

членів сім’ї або жорстокого поводження над 

дітьми тощо)  

Дискусія, доповіді, 

презентації, кейси, 

ділові ігри, 

тестування 

2/2 

9. Правовий супровід 

осіб, які постраждали від 

насильства в сім’ї 

Володіти знаннями і практичними навичками із 

здійснення правового супроводу осіб, які 

постраждали від насильства в сім’ї 

Реферати, 

дискусія, доповіді, 

презентації, кейси, 

ділові ігри, 

тестування 

2/2 10. Правовий супровід 

осіб з обмеженими 

можливостями та осіб, 

пенсійного віку 

Володіти теоретичними знаннями і практичними 

навичками із правового супроводу осіб з 

обмеженими можливостями та осіб пенсійного 

віку 

Тестування, 

проблемні 

питання, кейси 

2/2 11. Соціально-правовий 

супровід суб’єктів 

пробації 

Володіти теоретичними знаннями і практичними 

навичками з соціально-правового супроводу 

суб’єктів пробації 

Тестування, 

проблемні 

питання, кейси 

2/2 12. Особливості 

правового супроводу 

неповнолітніх 

правопорушників 

Знати про особливості правового супроводу 

неповнолітніх правопорушників 

Тести, методики, 

проблемні питання 

2/2 

13. Правовий захист 

інших категорій 

соціально незахищених 

верств населення 

Володіти теоретичними знаннями і практичним 

досвідом з особливостей правового захисту інших 

категорій соціально незахищених верств 

населення (молоді, жінок, безробітних, 

постраждалих від Чорнобильської аварії, 

малозабезпечене населення, маргіналізованих 

верств населення (бездомних, залежних від 

алкоголю, наркотиків, ВІЛ-інфікованих) та ін.) 

Реферати, 

дискусія, доповіді, 

презентації, кейси, 

ділові ігри, 

тестування 
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Політика оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із 

дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).   

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 

плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування 

(наприклад, програма Kahoot). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 

яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 

навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  
 

Оцінювання 

Остаточна оцінка за дисципліну розраховується наступним чином:  

Заліковий 
модуль 1 

Заліковий  
модуль 2 

Заліковий  
модуль 3 

Заліковий  
модуль 4 

 
 

Разом 

20% 20% 20% 40% 100% 

1. Усне опитування 

під час занять (6 тем 

по 5 балів) = 30 

балів. 

2. Письмова робота 

70 балів 

1. Усне опитування 

під час занять (7 тем 

по 5 балів) = 35 

балів. 

2. Письмова робота 

65 балів 

1. Написання КПІЗ = 60 

балів. 

2. Захист КПІЗ = 30 

балів. 

3. Оцінка за тренінг =10 

балів 

1. Відповідь на 2 

запитання, кожне з 

яких 40 балів. У 

підсумку 80 балів. 

2. Розв’язання 10 тестів 

по 2 бали = 20 балів 

 

 

Шкала оцінювання студентів: 

 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 


