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Силабус освітньої компоненти 

Система організації соціальних служб 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Галузь знань – 23 Соціальна робота  

Спеціальність – 232 Соціальне забезпечення 

Освітньо-професійна програма – «Соціальне забезпечення» 

 

Рік навчання: 3, Семестр: 5 

Керівник курсу: к.соціол.н, доцент кафедри психології та соціальної роботи                                                                                                

Біскуп Віталій Степанович  

Кількість кредитів: 4   Мова викладання: українська  

 

 

Опис освітньої компоненти 

Програма й тематичний план дисципліни орієнтовані на глибоке та ґрунтовне вивчення студентами 

специфіки державного будівництва і місцевого самоврядування, спрямоване на формування у майбутніх 

фахівців сукупності знань та певного досвіду на побутовому та професійному рівнях.  

Мета курсу полягає в опануванні такого рівня знань, вмінь та навичок в рамках діяльності 

спеціалізованих служб у соціальній сфері, який забезпечуватиме необхідну для фахівця комунікативну 

спроможність в сферах професійного та ситуативного спілкування, зумовленого професійними потребами 

шляхом вивчення специфічних особливостей та принципів організації соціальної роботи в спеціалізованих 

службах.  

Завдання курсу полягає у вдосконаленні й подальшому розвитку знань щодо діяльності 

спеціалізованих служб у соціальній сфері, а також теоретичних уявлень про ці служби зокрема та соціальну 

сферу загалом, передбачених програмою курсу. 

 

Структура освітньої компоненти 

 

Години 

(лек. / 

практ.) 

Тема Результати навчання Завдання 

2 / 2 1. Інституційні засади 

соціальної роботи. 

 

Орієнтуватися в інституційному забезпеченні 

соціальної роботи, розуміти основні поняття та терміни 

соціальної роботи.  

Тести, 

питання  

2 /2 2. Правові засади 

діяльності соціальних 

служб. 

Володіти юридичними термінами, необхідними для 

професійної діяльності соціальних працівників, 

оцінювати ефективність соціально-правової допомоги, 

планувати і будувати взаємодію з особами, 

організаціями. 

Кейси 

4 /4 3. Структурні підрозділи 

місцевих державних 

Орієнтуватися у системі центральних та місцевих 

органів соціального захисту населення.   

Тести, 

питання 
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адміністрацій (в частині 

надання соціальних послуг 

та соціального 

обслуговування). 

2 / 2 4. Організаційні засади 

діяльності соціальних 

служб (прикладний 

аспект). 

 

Орієнтуватись в умовах надання різних соціальних 

послуг, соціальних пільг, які надаються на підставі 

нормативно-правових документів в межах певних 

установ та організацій.  

Задачі, 

кейси  

4 /4 5. Правове та організаційне 

забезпечення соціальних 

служб для роботи з дітьми, 

молоддю та сім’ями. 

 

Вміти організовувати, планувати та здійснювати  

соціально-правову допомоги клієнтам при тісній 

взаємодії з фахівцями різних організацій і служб. 

Задачі  

2 / 2 6. Гейткіпінг як нова 

філософія, концепція та 

механізм ухвалення рішень 

в інтересах дітей. 

Орієнтуватися в передумовах виникнення соціальних 

проблем, пов’язаних із життям дітей, вміти оцінювати 

ситуації сім’ї та оцінку потреб дитини.     

Тести, 

питання  

2 / 2 7. Повноваження та 

структурні підрозділи 

Державної служби з питань 

праці. 

 

Розумітися у специфіці діяльності Державної служби з 

питань праці, повноваженнях фахівців служби.  

Кейси  

2 / 2 8. Організація процесу 

надання соціальних послуг. 

Знати визначення та структуру державних стандартів 

надання соціальних послуг, вимоги до організації 

діяльності соціальних служб. 

Тести, 

питання  

2 /2 9. Зміст і організація 

роботи інтегрованих 

соціальних служб. 

Розуміти специфіку діяльності інтегрованих соціальних 

служб, їх мету завдання, принципи, форми та завдання 

діяльності.  

Кейси  

4 / 4 10. Недержавні організації 

у системі соціальних служб 

України.  

 

Володіти інформацією щодо завдань та функцій 

недержавних соціальних служб, громадських 

об’єднань, відділень міжнародних організацій 

соціальної роботи. 

Тести, 

питання  

2 / 2 11. Соціальні служби та 

центри для осіб 

постраждалих від насилля. 

Орієнтуватися в діяльності соціальних служб та центрів 

для осіб, постраждалих від домашнього насилля, 

Кейси  

 

 

Рекомендовані джерела інформації 
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контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів відбувається із дозволу 

деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

Політика щодо академічної доброчесності: Використання друкованих і електронних джерел інформації 

під час контрольних заходів та екзаменів заборонено. 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За 

об’єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне стажування) навчання може 

відбуватись в онлайн формі за погодженням із керівником курсу та дозволу дирекції факультету. 

 

Оцінювання 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Система організації соціальних служб» 

визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної складової залікового 

кредиту: 

Заліковий 

модуль 1 

Заліковий  

модуль 2 

Заліковий  

модуль 3 

Заліковий  

модуль 4 

Разом 

20% 20% 20% 40% 100% 

1. Усне 

опитування під 

час занять (5 тем 

по 5 балів) = 25 

балів.  

2. Письмова 

робота =75 балів 

1. Усне опитування 

під час занять (6 тем 

по 5 балів) = 30 

балів.  

2. Письмова 

робота = 70 балів 

1. Написання КПІЗ, яке 

включає: виконання аналіз 

діяльності соціальних служб, 

ознайомлення з їх 

структурою, функцією 

діяльності = 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 

 

За шкалою 

Університету 

За національною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85–89 добре В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 задовільно D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим   

повторним курсом) 

 


