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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни  обов’язкова  

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 

українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4 / 120 

Курс 1 - 

Семестр 1 - 

Обсяг кредитів 4 - 

Обсяг годин, в тому числі: 120 - 

Аудиторні 32 - 

Модульний контроль 8 - 

Семестровий контроль 30 - 

Самостійна робота 50 - 

Форма семестрового контролю Екзамен - 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою дисципліни «Сучасні стратегії надання соціальних послуг» є 

формування компетентностей, необхідних для розробки, планування, 

впровадження та адміністрування системи ефективних соціальних послуг 

індивідам, сім’ям, соціальним групам та громадам у відповідності з 

інноваційними підходами сучасної соціальної роботи. 

Завдання дисципліни «Сучасні стратегії надання соціальних послуг»:  

 розкрити концептуальні засади соціальної роботи, організованої у 

формі надання соціальних послуг; 

 охарактеризувати систему соціальних послуг, що наразі 

впроваджується в Україні; 

 розкрити умови, мету та завдання зміст, форми і методи надання 

окремих видів соціальних послуг в рамках системи, що впроваджується в 

Україні; 

 проаналізувати проблеми впровадження окремих видів соціальних 

послуг в Україні та виокремити стратегії їх подолання; 

 представити сучасні стратегії та інноваційні моделі надання окремих 

видів соціальних послуг; 

 змоделювати діяльність з надання соціальної послуги на рівні 

індивіда, сім’ї, соціальної групи, громади на основі оцінки проблем, потреб та 

умов діяльності; 

 визначити умови та критерії якості та ефективності надання 

соціальних послуг;  

 сформувати у студентів навички планування та адміністрування 

процесу організації соціального обслуговування та надання соціальних послуг 
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на базі сучасних інноваційних підходів із дотриманням цінностей та етичних 

норм соціальної роботи. 

Відповідно до освітньо-професійної програми 231.00.03 Моніторинг і 

оцінка соціальних програм за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі 

спеціальності 231 Соціальна робота, дисципліна «Сучасні стратегії надання 

соціальних послуг» забезпечує формування таких загальних та фахових 

компетентностей: 

ЗК 6. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість; 

ЗК 7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 

ЗК 9. Навички міжособистісної взаємодії; 

СК 1. Здатність до розуміння та використання сучасних теорій, 

методологій і методів соціальних та інших наук, у тому числі методи 

математичної статистики та кількісні соціологічні методи, стосовно завдань 

фундаментальних і прикладних досліджень у галузі соціальної роботи; 

СК 2. Здатність до виявлення соціально значимих проблем і факторів 

досягнення соціального благополуччя різних груп населення; 

СК  4. Здатність до впровадження методів і технологій інноваційного 

практикування та управління в системі соціальної роботи; 

СК 6. Здатність до оцінки процесу і результату професійної діяльності 

та якості соціальних послуг; 

СК 10. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість задля 

вирішення соціальних проблем через упровадження соціальних інновацій; 

СК 11. Здатність виявляти професійну ідентичність та діяти згідно з 

цінностями соціальної роботи; 

СК 14. Здатність до ефективного менеджменту організації у сфері 

соціальної роботи; 

СК 16. Здатність упроваджувати результати наукового пошуку в 

практичну діяльність; 

СК 19. Здатність генерувати та проваджувати соціальні інновації задля 

вирішення соціальних проблем. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

 

Відповідно до освітньо-професійної програми 231.00.03 Моніторинг і 

оцінка соціальних програм за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі 

спеціальності 231 Соціальна робота, дисципліна «Сучасні стратегії надання 

соціальних послуг» забезпечує оволодіння такими програмовими 

результатами навчання: 

ПРН 1. Розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребують оновлення 

й інтеграції знань в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих 

вимог; 

ПРН 4. Показувати глибинне знання та системне розуміння теоретичних 

концепцій, як із галузі соціальної роботи, так і з інших галузей 

соціогуманітарних наук; 
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ПРН  8. Автономно приймати рішення в складних і непередбачуваних 

ситуаціях; 

ПРН  10. Аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем 

особи, сім’ї, соціальної групи, громади, формулювати мету і завдання 

соціальної роботи, планувати втручання в складних і непередбачуваних 

обставинах відповідно до цінностей соціальної роботи; 

ПРН  11. Організовувати спільну діяльність фахівців різних галузей і 

непрофесіоналів, здійснювати їх підготовку до виконання завдань соціальної 

роботи, ініціювати командоутворення та координувати командну роботу. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Модуль 1. Концептуальні засади надання соціальних послуг в соціальній роботі. 

Тема 1. Соціальна послуга як форма 

впровадження соціальної роботи 
4 4 - - - - - 

Семінарське заняття 1. Оцінювання 

проблем, потреб і складних життєвих 

обставин отримувачів соціальних послуг  

4 - 4 - - - - 

Самостійна робота 1. Методика 

оцінювання проблем і потреб отримувачів 

послуг 

12 - - - - - 12 

Модульний контроль 2  

Разом 22 4 4 - - - 12 

Модуль 2. Система соціальних послуг в Україні 

Тема 2. Сучасний стан, проблеми та 

перспективи розвитку системи соціальних 

послуг в Україні 

4 4 - - - - - 

Семінарське заняття 2. Стандарти надання 

окремих видів соціальних послуг в Україні. 
4 - 4 - - - - 

Самостійна робота 2. Аналіз проблем 

впровадження соціальних послуг в Україні 
12 - - - - - 12 

Модульний контроль 2       

Разом 22 4 4 - - - 12 

Модуль 3. Інноваційні моделі та стратегії надання соціальних послуг 

Тема 3. Сучасні моделі та методи надання 

окремих видів соціальних послуг  
4 4 - - - - - 

Семінарське заняття 3. Переваги, ризики 

та необхідні умови застосування 

інноваційних моделей і методів соціальної 

роботи при наданні соціальних послуг 

різним категоріям отримувачів 

4 - 4 - - - - 
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Самостійна робота 3. Оцінка умов та 

можливостей впровадження інноваційних 

моделей надання соціальних послуг 

12 - - - - - 12 

Модульний контроль 2  

Разом 22 4 4 - - - 12 

Модуль 4. Організація та адміністрування системи соціальних послуг 

Тема 4. Організація надання соціальних 

послуг у відповідності до проблем і 

потреб окремих індивідів, сімей, 

соціальних груп та громад 

4 - 4 - - - - 

Семінарське заняття 4. Моделювання 

діяльності з надання соціальної послуги на 

рівні індивіда, сім’ї, соціальної групи, 

громади на основі оцінки проблем, потреб 

та умов діяльності 

4 4 - - - - - 

Самостійна робота 4. Розробка стратегії 

впровадження соціальної послуги на рівні 

територіальної громади 

14 - - - - - 14 

Модульний контроль 2  

Разом 24 4 4 - - - 14 

Підготовка та проходження контрольних 

заходів 
30  

Усього 120 16 16 - - - 50 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Концептуальні засади надання соціальних послуг в 

соціальній роботі. 

Лекція 1. Соціальна послуга як форма впровадження соціальної 

роботи 

Сутність соціальної послуги як форми надання соціальної підтримки в 

соціальній роботі. Складні життєві обставини як підстава для надання 

соціальних послуг. Інтерпретація понять «Соціальна послуга» та «Складні 

життєві обставини у вітчизняному законодавстві та науково-методичних 

джерелах. Співвідношення понять «соціальна робота» та «соціальна послуга». 

Види соціальних послуг. Користувачі (отримувачі) на надавачі соціальних 

послуг. Стратегії надання соціальних послуг. Процес надання соціальної 

послуги. Результати надання соціальної послуги.  

Теорії соціальної роботи як методологічна основа надання соціальних 

послуг. Інтерпретація складних життєвих обставин, їхніх чинників, видів 

соціальної допомоги та методів надання соціальних послуг особі, яка 

опинилась у складних життєвих обставин, в сучасних теорія соціальної 

роботи. 

Оцінка проблем і потреб отримувачів як компонент надання соціальної 

послуги. Індикатори та методи оцінювання проблем і потреб отримувачів 

послуг. Процедура оцінки проблем і потреб. Планування послуги на основі 

результатів оцінки проблем і потреб.    
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Основні поняття теми: соціальна послуга, складні життєві обставини, 

потреба, стратегія надання соціальної послуги, теорія соціальної роботи, 

метод, оцінювання, індикатор. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 3, 4, 6 

Додаткові: 5, 7, 22 

Семінарське заняття 1. Оцінювання проблем, потреб і складних 

життєвих обставин отримувачів соціальних послуг. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 4. 

Додаткові: 5, 7, 22  

 

Модуль 2. Система соціальних послуг в Україні 

Лекція 2. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку системи 

соціальних послуг в Україні  

Становлення системи соціальних послуг в Україні. Чинна нормативна 

база надання соціальних послуг в Україні. Інтерпретація понять «соціальна 

послуга», «складні життєві обставини», у вітчизняному законодавстві. Види 

соціальних послуг, передбачені законодавством України. Процедура надання 

соціальної послуги. Стандарти соціальних послуг в Україні. Суб’єкти надання 

соціальних послуг. Категорії користувачів (отримувачів) соціальних послуг в 

Україні. Передбачені нормативно-методичними документами моделі, форми і 

методи соціального обслуговування і способи оцінювання надання соціальних 

послуг. Проблеми та тенденції розвитку системи надання соціальних послуг в 

Україні. 

Основні поняття теми: соціальна послуга, соціальне обслуговування, 

стандарт соціальної послуги. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2, 3, 6. 

Додаткові: 4, 8, 14, 16, 19 

Семінарське заняття 2. Стандарти надання окремих видів соціальних 

послуг в Україні. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 3 

Додаткові: 14, 19 

 

Модуль 3. Інноваційні моделі та стратегії надання соціальних послуг 

Лекція 3. Сучасні моделі та методи надання окремих видів 

соціальних послуг  

Інновації в наданні соціальних послуг. Інтервенції із доведеною 

ефективністю та їх впровадження в ході надання соціальних послуг. Сучасні 

інноваційні моделі та методи соціального догляду, обслуговування, соціальної 

інтеграції, соціального супроводу, соціальної профілактики, представництва 

інтересів і посередництва, консультування та кризового втручання.   
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Основні поняття теми: інновація, інтервенція з доведеною ефективністю, 

модель, метод. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 3, 5, 6 

Додаткові: 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 20, 21 23, 24, 27, 28, 29 

Семінарське заняття 3. Переваги, ризики та необхідні умови 

застосування інноваційних моделей і методів соціальної роботи при 

наданні соціальних послуг різним категоріям отримувачів 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 3, 5 

Додаткові: 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 29 

 

Модуль 4. Організація та адміністрування системи соціальних послуг 

Лекція 4. Організація надання соціальних послуг у відповідності до 

проблем і потреб окремих індивідів, сімей, соціальних груп та громад  

Організаційне та науково-методичне забезпечення впровадження 

інновацій в системі соціальних послуг. Критерії добору методик втручання та 

умови їх застосування. Відповідність змісту та форми інтервенції проблемам, 

потребам, соціокультурним та індивідуальним особливостям користувачів, 

цінностям та  етичним принципам соціальної роботи. Основні етапи 

впровадження інноваційної послуги.  Адміністрування надання соціальних 

послуг та забезпечення їх життєздатності. Моніторинг та оцінювання надання 

соціальних послуг. 

Основні поняття теми: науково-методичне забезпечення, життєздатність 

послуги, адміністрування, моніторинг, оцінювання. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 3, 4 

Додаткові: 7, 13, 25, 26 

Семінарське заняття 4. Моделювання діяльності з надання 

соціальної послуги на рівні індивіда, сім’ї, соціальної групи, громади на 

основі оцінки проблем, потреб та умов діяльності 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 3, 4, 5. 

Додаткові: 7, 13, 25, 26 
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6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів  

денної форми навчання 

Вид діяльності студента 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 
к
-с

ть
 

б
ал

ів
 з

а 
о

д
и

н
и

ц
ю

 Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

м
ак

си
м

ал
ь
н

а 
  

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

м
ак

си
м

ал
ь
н

а 
  

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

м
ак

си
м

ал
ь
н

а 
  

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

м
ак

си
м

ал
ь
н

а 
  

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 

Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Відвідування 

семінарських занять 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Відвідування практичних 

занять 
1 - - - - - - - - 

Робота на семінарському 

занятті 
10 2 20 2 20 2 20 2 20 

Робота на практичному 

занятті 
10 - - - - - - - - 

Лабораторна робота (в 

тому числі допуск, 

виконання, захист) 

10 - - - - - - - - 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 
5 1 5 1 5 1 5 1 5 

Виконання модульної 

роботи 
25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ - - - - - - - - - 

Разом - 54 - 54 - 54 - 54 

Максимальна кількість балів: 216 

Розрахунок коефіцієнта: 216:60=3,6. Студент набрав Х балів; Розрахунок: 

Х:3,6 = загальна кількість балів. 

 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 
 

Усі завдання виконуються в електронній версії модуля на платформі  

http://elearning.kubg.edu.ua та подаються на підсумковому занятті відповідного 

модуля. 

 

http://elearning.kubg.edu.ua/
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Самостійна робота 1. Методика оцінювання проблем і потреб 

отримувачів послуг.  
Оберіть для аналізу одну із груп отримувачів соціальних послуг 

(наприклад, діти-сироти, діти, що залишились без батьківського піклування, 

молоді люди з інвалідністю, сім’ї, що виховують дитину з інвалідністю, тощо).  

Спираючись на науково-методичні джерела щодо соціальної (соціально-

педагогічної) роботи з даною групою:  

1. Складіть список можливих проблем та потреб представників даної 

групи, пов’язаних із ключовими факторами їхньої соціальної вразливості або 

дезадаптації. 

2. Оберіть для подальшого аналізу три потреби та три проблеми 

представників даної групи та визначте для кожної з них систему індикаторів, 

на основі яких можна припустити наявність даної проблеми або потреби 

3. Для кожного із визначених індикаторів оберіть методи збору та аналізу 

даних, котрі доцільно застосувати при аналізі проблем і потреб представника 

даної групи 

Результати аналізу  наведіть у вигляді таблиці 

 

Проблема / потреба Індикатори Метод оцінювання 

1. …  … 

 … 

 … 

 … 

2. …  … 

 … 

 … 

 … 

…  … 

 … 

 … 

 … 

 

Виконане завдання розміщується студентом на сторінці електронного 

курсу. Тест відповіді має містити такі компоненти: автор, тема «Оцінювання 

проблем і потреб …»), таблиця індикаторів та методів оцінювання, список 

використаних джерел. 

Вимоги до оформлення: Обсяг роботи від 5 до 7 сторінок набраних у 

редакторі WORD у вигляді комп’ютерного файла з розширенням *.doc. Шрифт 

TimesNewRoman 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх сторін 20 мм.   

Критерії оцінювання: 

1. Відповідність меті та змісту завдань роботи, повнота, логічність, 

послідовність – 2 бали 

2. Відповідь відображає повне і коректне розуміння теоретичних і 

методичних аспектів сучасних стратегій надання соціальних послуг – 1 бал 

3. Відповідь відповідає цінностям сучасної соціальної роботи та нормам 

професійної етики – 1 бал 

4. Оформлення роботи (обсяг, порядок оформлення, технічна 

компетентність у оформленні матеріалів тощо) – 1 бал 

Всього – 5 балів 

Рекомендовані джерела: 
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Основні: 4. 

Додаткові: 5, 7, 22  

 

Самостійна робота 2. Аналіз проблем впровадження соціальних 

послуг в Україні.  

Оберіть для аналізу одну із базових соціальних послуг. Спираючись на 

стандарт надання даної послуги, дані оцінювання результатів впровадження 

соціальних послуг в Україні, результатів соціологічних досліджень, науково-

методичну літературу, розкрийте наступні питання:  

1. Основні категорії отримувачів даної послуги, їхні проблеми і потреби; 

2. Види та форми надання допомоги, передбачені даною послугою; 

3. Основні результати впровадження даної послуги в Україні або в 

певному регіоні, територіальній громаді; 

4. Проблеми, що виникають в процесі надання даної послуги і (або) 

заважають її ефективному впровадженню та шляхи їх подолання. 

Виконане завдання розміщується студентом на сторінці електронного 

курсу. Текст має бути структурований відповідно до наведеного вище плану. 

Обсяг – до 5 сторінок. 

Вимоги до оформлення: робота має бути представлена у вигляді 

комп’ютерного файла з розширенням *.doc. Шрифт TimesNewRoman 14. 

Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх сторін 20 мм.   

Критерії оцінювання: 

1. Відповідність меті та змісту завдань роботи, повнота, логічність, 

послідовність – 2 бали 

2. Відповідь відображає повне і коректне розуміння теоретичних і 

методичних аспектів сучасних стратегій надання соціальних послуг 

– 1 бал 

3. Відповідь відповідає цінностям сучасної соціальної роботи та 

нормам професійної етики – 1 бал 

4. Оформлення роботи (обсяг, порядок оформлення, технічна 

компетентність у оформленні матеріалів тощо) – 1 бал 

Всього – 5 балів 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2, 3. 

Додаткові: 4, 8, 14, 16, 19. 

 

Самостійна робота 3. Оцінка умов та можливостей впровадження 

інноваційних моделей надання соціальних послуг.  

Оберіть для аналізу одну із представлених в курсі інноваційних моделей, 

методик, методів або інтервенцій. На основі аналізу методичної літератури  

розкрийте: 

1. Сутність моделі, методу або інтервенції; 

2. Цільові групи застосування; 

3. Завдання соціальної роботи, які вирішуються за допомогою даного 

методу; 
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4. Соціальні послуги, в рамках надання яких дана модель (метод, 

інтервенція) можуть застосовуватись; 

5. Технологічний процес діяльності відповідно до даного моделі (зміст 

етапів, форми і прийоми роботи); 

6. Умови застосування моделі, методу або інтервенції (критерії добору 

користувачів, необхідні ресурси, професійна кваліфікація виконавців); 

7. Переваги і недоліки застосування методу; 

8. Обґрунтування доцільності застосування даної моделі (методу, 

інтервенції) в процесі надання певних соціальних послуг певним групам 

отримувачів (доведіть відповідність методу їхнім проблемам, потребам та 

особливостям, поширеність таких проблем, наявність необхідних для 

впровадження методу умов і ресурсів).  

Виконане завдання розміщується студентом на сторінці електронного 

курсу. Вимоги до оформлення: робота має бути представлена у вигляді 

комп’ютерного файла з розширенням *.doc. Шрифт TimesNewRoman 14. 

Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх сторін 20 мм.  Текст має бути 

структурований відповідно до наведеного вище плану. Обсяг – до 5 сторінок. 

Критерії оцінювання: 

1. Відповідність меті та змісту завдань роботи, повнота, логічність, 

послідовність – 2 бали 

2. Відповідь відображає повне і коректне розуміння теоретичних і 

методичних аспектів сучасних стратегій надання соціальних послуг – 1 бал 

3. Відповідь відповідає цінностям сучасної соціальної роботи та нормам 

професійної етики – 1 бал 

4. Оформлення роботи (обсяг, порядок оформлення, технічна 

компетентність у оформленні матеріалів тощо) – 1 бал 

Всього – 5 балів 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 3, 5 

Додаткові: 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 20, 21 23, 24. 

 
Самостійна робота 4. Розробка стратегії впровадження соціальної 

послуги на об’єднаної громади.  

Розробіть стратегію впровадження інноваційної соціальної послуги в 

умовах певної територіальної (об’єднаної) громади: 

1. Доведіть актуальність впровадження певної послуги в громаді взагалі 

або серед певних груп жителів громади (цільових груп послуги); 

2. Розкрийте суть послуги, моделі, форми і методи її надання; доведіть 

відповідність даної послуги проблемам громади або проблемам і потребам 

цільових груп; 

3. Сформулюйте мету, завдання та очікувані результати впровадження 

послуги; 
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4. Назвіть установу, на базі якої послуга може впроваджуватись та 

охарактеризуйте її умови і можливості, необхідні для впровадження послуги, 

можливих партнерів і донорів; 

5. Опишіть основні етапи впровадження послуги; 

6. Визначте ресурси, необхідні для впровадження послуги, та джерела їх 

надходження; 

7. Сформулюйте критерії ефективності впровадження послуги, засоби 

моніторингу і оцінювання її впровадження. 

Виконане завдання розміщується студентом на сторінці електронного 

курсу. Вимоги до оформлення: робота має бути представлена у вигляді 

комп’ютерного файлу з розширенням *.doc. Шрифт TimesNewRoman 14. 

Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх сторін 20 мм.  Текст має бути 

структурований відповідно до наведеного вище плану. Обсяг - до 7 сторінок 

Критерії оцінювання: 

1. Відповідність меті та змісту завдань роботи, повнота, логічність, 

послідовність – 2 бали 

2. Відповідь відображає повне і коректне розуміння теоретичних і 

методичних аспектів сучасних стратегій надання соціальних послуг – 1 бал 

3. Відповідь відповідає цінностям сучасної соціальної роботи та нормам 

професійної етики – 1 бал 

4. Оформлення роботи (обсяг, порядок оформлення, технічна 

компетентність у оформленні матеріалів тощо) – 1 бал 

Всього – 5 балів 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 3, 4, 5. 

Додаткові: 7, 13, 25, 26. 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування в електронному курсі. 

Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  

Види тестових завдань: 

 Із вибором однієї правильної відповіді; 

 Із вибором декількох правильних варіантів; 

 На встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; 

 Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь. 

Критерії оцінювання:  

Виконання тестових завдань – максимум 25 балів (виставляється 

автоматично програмою ADTester у електронному курсі). 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії 

оцінювання. 

Формою підсумкового контролю навчальної дисципліни є екзамен. 
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Структура екзаменаційного білету: перше завдання теоретичне, друге 

завдання теоретико-практичне, третє – практичне.  

Максимальна оцінка – 40 балів. 

Виконання завдань оцінюється за такими критеріями: 

1) теоретичне питання: 

 повнота й ґрунтовність викладу; 

 аргументованість тверджень; 

 суб’єктне усвідомлення змісту; 

 термінологічна коректність; 

2) теоретико-практичне завдання: 

 творче осмислення набутих теоретичних знань; 

 уміння використовувати наукові знання під час виконання 

практичних завдань; 

 точність виконання практичного завдання; 

3) практичне завдання: 

 технологічна грамотність; 

 методична грамотність; 

 обґрунтованість методичних рішень. 

 

Алгоритм оцінювання 

Кількість 

балів 
Теоретичне питання 

Теоретико-

практичне завдання 

Практичне 

завдання 

35-40 

Повне засвоєння та 

суб’єктне 

усвідомлення 

матеріалу. 

Твердження чітко 

аргументовані. 

Продемонстровано 

термінологічну 

грамотність 

Завдання виконано 

точно. 

Продемонстровано 

творчість. Наукові 

знання використано 

на практиці. 

Продемонстровано 

методичну й 

технологічну 

грамотність. 

Методичні рішення 

обґрунтовано.  

21-34 

Повне засвоєння 

матеріалу, але 

недостатнє 

суб’єктне його 

усвідомлення. 

Нечітка 

аргументація 

тверджень. Часткова 

термінологічна 

некоректність. 

Завдання виконано 

неповно. 

Осмислення знань 

частково творче. 

Наукові знання 

використано на 

практиці. 

Наявність 

незначних 

методичних і 

технологічних 

помилок. 

Методичні рішення 

обґрунтовано. 

6-20 

Часткове засвоєння 

матеріалу, суб’єктне 

його не 

Завдання виконано 

частково. Творчість 

не 

Наявність значної 

кількості 

методичних і 
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усвідомлення. 

Аргументація 

відсутня. 

Термінологічна 

неграмотність. 

продемонстровано. 

Наукові знання не 

пов’язані з 

практикою. 

технологічних 

помилок.  

1-5 

Теоретичний 

матеріал не 

засвоєно. 

Аргументація 

відсутня. 

Термінологічна 

неграмотність. 

Завдання виконано 

частково. Творчість 

не 

продемонстровано. 

Рівень наукових 

знань низький. 

Методична й 

технологічна 

неграмотність.  

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного 

контролю. 

1. Сутність соціальної послуги як форми надання соціальної підтримки в 

соціальній роботі. 

2. Співвідношення понять «соціальне обслуговування», «соціальна 

послуга», «соціальна допомога», «інтервенція (втручання)», «соціальна 

технологія». 

3. Види соціальних послуг. 

4. Користувачі (отримувачі) та надавачі соціальних послуг. 

5. Стратегії та моделі надання соціальних послуг. 

6. Процес надання соціальної послуги. 

7. Результати надання соціальної послуги. 

8. Теорії соціальної роботи як методологічна основа надання соціальних 

послуг. 

9. Оцінка проблем і потреб отримувачів як компонент надання соціальної 

послуги.  

10. Структура і взаємозв’язок проблем, потреб і складних життєвих 

обставин людини.  

11. Чинники, прояви та наслідки проблем та складних життєвих обставин.  

12. Індикатори та методи оцінювання проблем і потреб отримувачів послуг.  

13. Процедура оцінки проблем і потреб отримувачів соціальних послуг.  

14. Планування послуги на основі результатів оцінки проблем і потреб.    

15. Становлення системи соціальних послуг в Україні.  

16. Чинна нормативна база надання соціальних послуг в Україні. 

Інтерпретація понять «соціальна послуга», «складні життєві обставини», 

у вітчизняному законодавстві.  

17. Види соціальних послуг, передбачені законодавством України.  

18. Процедура надання соціальної послуги.  

19. Стандарти соціальних послуг в Україні.  

20. Суб’єкти надання соціальних послуг.  

21. Категорії користувачів (отримувачів) соціальних послуг в Україні.  
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22. Передбачені нормативно-методичними документами моделі, форми і 

методи соціального обслуговування і способи оцінювання надання 

соціальних послуг.  

23. Проблеми та тенденції розвитку системи надання соціальних послуг в 

Україні. 

24. Сучасні інноваційні моделі та методи надання послуг соціального 

обслуговування.  

25. Сучасні інноваційні моделі та методи надання послуг соціальної 

підтримки 

26. Сучасні інноваційні моделі та методи надання послуг соціальної 

профілактики 

27. Сучасні інноваційні моделі та методи надання соціальної послуги 

консультування  

28. Організаційне та науково-методичне забезпечення впровадження 

інновацій в системі соціальних послуг.  

29. Критерії добору методик втручання та умови їх застосування.  

30. Основні етапи впровадження інноваційної послуги.   

31. Адміністрування надання соціальних послуг 

32. Забезпечення життєздатності соціальної послуги.  

33. Моніторинг та оцінювання надання соціальних послуг. 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 
Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 100-бальною 

шкалою 

Значення оцінки 

A 90-100 балів Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в 

межах обов'язкового матеріалу з, можливими, 

незначними недоліками 

B 82-89 балів Дуже добре – достатньо високий рівень знань 

(умінь) в межах обов'язкового матеріалу без 

суттєвих (грубих) помилок 

C 75-81 балів Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок 

D 69-74 балів Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 

значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної 

діяльності 

E 60-68 балів Достатньо – мінімально можливий допустимий 

рівень знань (умінь) 

FX 35-59 балів Незадовільно з можливістю повторного 

складання – незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного перескладання за 

умови належного самостійного доопрацювання 

F 1-34 балів Незадовільно з обов'язковим повторним 

вивченням курсу – досить низький рівень знань 

(умінь), що вимагає повторного вивчення 

дисципліни 

  



 

 

 

7. Навчально-методична картка дисципліни  «Сучасні стратегії надання соціальних послуг» 

Денна форма навчання. Разом: 120 год., лекції – 16 год., семінарські заняття – 16 год., самостійна робота – 50 год.,  

модульний контроль – 8 год., семестровий контроль – 30 год. 
Кількість 

модулів 
1 2 3 4 

Назва  

модуля 

Концептуальні засади надання 

соціальних послуг в 

соціальній роботі. 

Система соціальних послуг в 

Україні 

Інноваційні моделі та стратегії 

надання соціальних послуг 

Організація та адміністрування 

системи соціальних послуг 

Кількість 

балів за 

модуль 

54 балів 54 балів 54 балів 54 балів 

Лекції 1 2 3 4 

Теми 

лекцій 

Соціальна послуга як форма 

впровадження соціальної 

роботи 

(2 бали) 

Сучасний стан, проблеми та 

перспективи розвитку системи 

соціальних послуг в Україні 

(2 бали) 

Сучасні моделі та методи надання 

окремих видів соціальних послуг 

(2 бали) 

Організація надання соціальних 

послуг у відповідності до проблем і 

потреб окремих індивідів, сімей, 

соціальних груп та громад  

(2 бали) 

Теми 

семінарськи

х занять 

Оцінювання проблем, потреб і 

складних життєвих обставин 

отримувачів соціальних 

послуг 

(22 балів) 

Стандарти надання окремих видів 

соціальних послуг в Україні 

(22 балів) 

Переваги, ризики та необхідні 

умови застосування інноваційних 

моделей і методів соціальної 

роботи при наданні соціальних 

послуг різним категоріям 

отримувачів  

(22 балів) 

Моделювання діяльності з надання 

соціальної послуги на рівні 

індивіда, сім’ї, соціальної групи, 

громади на основі оцінки проблем, 

потреб та умов діяльності  

(22 бали) 

Самостійна 

робота 
5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 

Види 

поточного 

контролю 

Модульна контрольна робота 

1 

(25 балів) 

Модульна контрольна робота 2 

(25 балів) 

Модульна контрольна робота 3 

(25 балів) 

Модульна контрольна робота 4 

(25 балів) 

Розрахунок 216:60=3,6. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:3,6=ХХ балів; ХХ балів+бали за екзамен (мах 40) = загальна кількість балів. 
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