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А Мета і задачі дисципліни 

 Мета дисципліни:  

надати студентам цілісне уявлення про теоретичні основи соціальної 

роботи з сім’ями та дітьми: їх здатність до діагностики соціально-

психологічних проблем сімей з дітьми та різних груп дітей та пошуку 

оптимальних шляхів розв’язання цих проблем. 

Задачі дисципліни:  

- сформувати комплексне уявлення про дисципліну у цілому, про 

основні поняття і проблеми, що вивчаються в її рамках;  

- ознайомити з основними технологіями роботи з сім’ями і дітьми, та 

можливостями їх використання в практиці соціальної роботи;  

– сформувати базові знання у галузі соціальної роботи з сім’ями і 

дітьми; 

- стимулювати інтерес до вивчення матеріалу, навчити самостійно 

аналізувати основні проблеми сімей та дітей, що опинилися у складній 

життєвій ситуації, з точки зору вирішення (корекції) цих проблем 

засобами соціальної роботи. 

B Тематика дисципліни 

 1. Сім'я як об'єкт соціальної роботи. Сучасна сім’я та порушення їі 

функціонування. 

3. Сім'я як джерело психічної травми. 

4. Соціально - дезадаптована сім'я як об'єкт соціальної роботи. 

5. Технології соціальної роботи з різними типами сімей. 

6. Технології соціальної роботи щодо регулювання подружніх 

конфліктів. 

7. Технологія консультативної соціально-педагогічної допомоги сім’ї. 

8. Соціальний захист дитинства в Україні. 

9. Технології роботи з дітьми «групи ризику». 

10. Технологія роботи з дітьми-вулиці. 

11. Технологія роботи з дітьми сиротами. 

12. Технологія соціальної роботи з дітьми, що пережили насильство і 

жорстокого поводження з боку дорослих. 

C Стиль та методика навчання 

Організаційно-

методичні 

форми 

вивчення 

Лекційні заняття, практичні заняття. 

Форми 

контролю 

Модульні контрольні роботи, індивідуальні завдання, усний екзамен 

D Компетентності 

 ЗК2. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК4. Навички міжособистісної взаємодії. 

СК3. Здатність аналізувати особливості функціонування сучасної сім’ї. 

СК4. Навички виявлення ресурсів особистості та групи.  



E Основні результати навчання 

 РН2. (У, К) Вміти використовувати комунікаційні технології для 

підтримування гармонійних ділових та особистісних контактів як 

передумову ділового успіху. 

РН8. (У) Уміти застосовувати знання і розуміння для розв’язання 

завдань які характерні обраній спеціальності. 

РН14. (У) Вміти чітко, послідовно та логічно висловлювати свої думки 

та переконання. 

РН18. (У) Уміти виявляти ресурси особистості та соціальної групи для 

виконання завдань професійної діяльності. 

РН24. (У) Вміти працювати з клієнтами різних вікових категорій. 

 

 


