
 



1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета: допомогти студентам глибше засвоїти сутність понять та теоретичні 

основи соціально-правового захисту населення, сім’ї, молоді дитинства і материнства, 

проаналізувати основні законодавчі акти по захисту прав дітей та молоді, різних 

категорій населення; підготовка фахівців у галузі соціальної роботи. 

Предмет: вивчення навчальної дисципліни є соціально-правові норми, захист 

прав,  інтересів людини як найвищої цінності суспільства. 

Завдання:  

- проаналізувати основні законодавчі акти із захисту прав дітей та молоді; 

- розкрити актуальні проблеми соціально-правового захисту дітей в Україні; 

- висвітлити принципи та напрями соціально-правового захисту дітей та 

молоді в Україні; 

- окреслити коло знань і навичок, які потрібні фахівцю соціально-

педагогічної сфери із соціально-правового захисту особистості; 

- формувати гуманістично-орієнтований світогляд майбутнього соціального 

працівника, який розуміє потреби та проблеми різних соціальних груп 

населення та уміє надавати соціально-юридичну консультацію; 

- сформувати у студентів потребу в постійній систематичній самоосвіті та 

самовихованні як необхідних умовах професійного росту. 

Процес вивчення курсу «Основи соціально-правового захисту особистості» 

передбачає що студенти повинні : 

знати:  

- історію розвитку соціально правового захисту в Україні та світі; 

- нормативні документи про права дитини; 

- особливості діяльності закладів соціального захисту різних категорій 

населення; 

- особливості захисту прав неповнолітніх нормами законодавства про працю 

та житло; 

- основні документи правозахисту дітей у сім’ї та державна допомога 

окремим категоріям дітей; 

- основні механізми діяльності соціального педагога щодо захисту прав учнів; 

- умови реалізації основних напрямків діяльності соціального працівника 

щодо захисту прав дітей. 



вміти: 

- аналізувати та оцінювати потреби людини  у соціально-правовій допомозі; 

- виокремлювати проблеми адаптації людини до соціального середовища і 

знаходити шляхи допомоги у даній проблемі будь-якій особі; 

- знаходити і аналізувати необхідні нормативно-правові і підзаконні акти, 

враховувати зміни, доповнення, поправки до статей законів України, що 

забезпечують право на соціальний захист, соціальне забезпечення 

- розкрити дитині шлях до прийняття та визнання об’єктивної 

правосвідомості; 

- розкрити активну соціалізуючи роль дитини для себе та в її впливі на 

суспільний прогрес; 

- сформувати високу правову дієздатність та інтерес до удосконалення 

загального спілкування, визначати своє місце у правовому полі, а також 

розвинути право пізнання. 

 

Набудуть компетентності: 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідом-

лювати цінності громадянського (вільного, демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.  

ЗК 5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 8. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

Спеціальні компетентності: 

СК 1. Розуміння сутності, значення і видів соціальної роботи та основних її 

напрямів (психологічного, соціально- педагогічного, юридичного, економічного, 

медичного). 



СК 2. Розуміння нормативно-правової бази стосовно соціальної роботи та 

соціального забезпечення. 

СК 5. Здатність до виявлення, соціального інспектування і оцінювання потреб 

вразливих категорій громадян, у тому числі які опинилися в складних життєвих 

обставинах.  

СК 6. Розуміння організації та функціонування системи соціального захисту і 

соціальних служб. 

СК 8. Здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із врахуванням їх 

індивідуальних потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та інших 

особливостей. 

 

Результати навчання: 

РН 5. Діяти соціально-відповідально на основі етичних принципів і стандартів 

соціальної роботи. 

РН 6. Використовувати методи профілактики, соціальної діагностики та сучасного 

інструментарію в професійній діяльності. 

РН 7. Застосовувати на практиці нормативно-правові акти з питань надання 

соціальних послуг. 

 РН 9. Здійснювати соціальне інспектування і оцінку потреб вразливих категорій 

громадян, у тому числі які опинилися в складних життєвих обставинах. 

РН 12. Знаходити рішення для покращення соціального добробуту та соціальної 

безпеки громадян. 

Зміст дисципліни: 

Змістовний модуль 1. Теоретичні основи соціально-правового захисту 

особистості. 

Тема 1. Загальні основні аспекти соціально-правового захисту особистості. 

Визначення термінів «соціальний захист», «соціальне забезпечення», «соціально-

правовий захист населення». Методологія вивчення соціально-правового захисту 

населення. Українські вчені, що займаються розробкою та вирішенням проблем про 

людину і її середовище. Загальні аспекти соціально-правового захисту особистості в 

історії українського суспільства. 



Тема 2. Основні завдання у діяльності соціального педагога щодо 

забезпечення соціально-правового захисту особистості. Соціально-правовий захист 

як соціально-педагогічна проблема. Особистість як об’єкт соціального захисту. 

Функції соціального педагога. Категорії населення, якими займається соціальний 

педагог у ракурсі соціально-правового захисту. 

Тема 3. Міжнародні правові механізми захисту прав і свобод людини і 

громадянина. Значення поняття «право». Міжнародні механізми захисту прав 

людини. Специфіка захисту прав людини на міжнародному рівні. Вплив 

міжнародного співтовариства на окрему країну в разі порушення нею прав людини. 

Роль у захисті прав і свобод людини Європейського суду з прав людини. Умови 

звернення до Європейського суду з прав людини. 

Тема 4. Світова історія та практика соціально-правового захисту дітей. 

Виникнення прав дитини. Принципи та основні характеристики прав і свобод 

людини. Особливості сприйняття прав дитини у суспільстві. 

Тема 5. Система підготовки фахівців у соціальній сфері в розвинутих 

європейських країнах. Система підготовки фахівців соціальної роботи у 

Великобританії. Підготовка соціальних працівників у Франції. Система професійної 

підготовки соціальних педагогів у Німеччині. 

Тема 6. Основні напрямки державної молодіжної політики в Україні. 

Соціально-правовий захист молоді в Україні.  Основні напрямки державної 

молодіжної політики в Україні. Функції державної молодіжної політики . 

Визначення поняття «молодь». Роль молоді як суб’єкта та об’єкта в 

історичному процесі розвитку суспільства . Становище молоді в основних 

сферах життєдіяльності. Найважливіші соціальні проблеми молоді. Декларація 

«Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні»(1992р), 

Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді 

в Україні» (1993р). Соціальні проблеми працевлаштування молоді. 

Соціальний захист студентських сімей . 

Модульна контрольна робота 1  

Змістовий модуль 2. Характеристика соціально-правової діяльності соціального 

педагога.  



Тема 7. Основні законодавчі акти, що захищають права та інтереси дітей, 

понятійний апарат соціально-правового захисту особистості. Аналіз основних 

міжнародних документів, які визначають основні права та обов’язки дитини (Загальна 

декларація прав людини, Загальна декларація прав дитини, Конвенція ООН про права 

дитини). Характеристика понять «дитина», «дитинство», «захист дитинства», 

«охорона дитинства», «особистість». Актуальність проблематики охорони дитинства 

на сучасному етапі. Система заходів щодо охорони дитинства. Характеристика 

структурних компонентів Закону України «Про охорону дитинства». 

Тема 8. Державна Національна програма «Освіта. Україна ХХІ ст.», Закон 

України «Про освіту». Національна програма «Діти України» як головне 

підгрунтя реалізації прав дітей та молоді. Основні права дитини, що відображені в 

Законі України «Про освіту», Державній національній програмі «Діти України».  

Державній  Національній програмі «Освіта. Україна ХХІ ст.». Поняття права на 

освіту. Соціальний зміст права на освіту. Нормативні документи, що відображають 

право дитини на освіту. Стан дотримання права на освіту в Україні.  

Тема 9. Державна сімейна політика України. Основні документи правового 

захисту дітей у сім’ї. Основні принципи та напрямки державної сімейної політики. 

Понятійно-категоріальний апарат державної сімейної політики. Основні документи 

правового захисту дітей у сім’ї. Сімейна політика – ключова складова демографічної 

політики держави. 

Тема 10. Усиновлення. Опіка і піклування. Патронат. Закон України «Про 

охорону дитинства». Визначення основних понять і термінів. Усиновлення 

(удочеріння) дітей. Правові наслідки усиновлення. Усиновлення іноземцями. 

Таємниця усиновлення. Наслідки  визнання усиновлення недійсним. Встановлення 

опіки та піклування. Соціальна опіка та піклування. Патронат над дітьми.     

Тема 11. Захист прав та законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківської опіки. Конституція України (ст. 52) – утримання та виховання дітей-

сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування. Роз’яснення Міністерства 

Юстиції щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської 

опіки. Права та пільги. Соціальні служби. Міжнародні стандарти захисту прав дітей-

сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування. 



Модульна контрольна робота 2 

Змістовий модуль 3. Практика соціально-правового захисту дітей і молоді та 

інших соціально незахищених  категорій громадян в Україні 

Тема 12. Про дитячу безпритульність в Україні та шляхи подолання цього 

явища. Поняття «безпритульні діти», «бездоглядні діти», «діти вулиці». Закон 

України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних 

дітей». Причини, що зумовлюють появу зазначеного явища. Профілактика та заходи 

по запобіганню бездоглядності. Дитяча безпритульність як один з факторів дитячої 

злочинності. Центри по роботі з «дітьми вулиці». 

Тема 13. Особливості захисту прав неповнолітніх нормам законодавства про 

працю та житло. Умови заключення трудового  договору з неповнолітніми. Основні 

нормативно-правові документи щодо праці неповнолітніх. Як розривається трудовий 

договір з неповнолітніми. Соціальний захист житлових прав дітей та молоді. Джерело 

житлового права. Здійснення контролю за житловим правом неповнолітнього. 

Забезпечення права громадян на житло. 

Тема 14. Основні правові норми щодо прийняття дітьми громадянства. 

Особливості набуття громадянства. Особливості виходу із громадянства. Придбання 

громадянства України по народженню дітьми біженців. Придбання громадянства 

України дітьми-біженцями внаслідок встановлення опіки та піклування. Придбання 

громадянства дітьми біженців унаслідок перебування в громадянстві України батьків 

чи одного з них. Конституційно-правовий статус іноземців, осіб без громадянства, 

закордонних українців та іммігрантів Україні. 

Тема 15. Правовий статус біженців. Закон України «Про біженців». Конвенція 

ООН про статус біженців. Умови набуття статусу біженця та втрати даного статусу. 

Правовий статус біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового 

захисту. Органи міграційної служби. Міжнародно-правовий статус біженців.  

Тема 16. Соціальний захист прав і державна допомога дітям інвалідам та 

дітям чорнобильцям.  Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з 

дитинства та дітям-інвалідам». Становище інвалідів в Україні. Показники соціальної 

захищеності інвалідів. Групи інвалідності. Державна політика в галузі соціального 

захисту потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи. 



Тема 17. Соціально-правовий захист осіб, які мають функціональні 

обмеження. Люди з обмеженими можливостями. Загальні принципи, форми і методи 

соціальної роботи з людьми, які мають функціональні обмеження. Реалізація 

державної політики соціального захисту з функціональними обмеженнями. Соціальна 

робота з людьми, які мають фізичні і сенсорні обмеження, з проблемами психічного 

здоров’я. 

Тема 18. Соціально-правовий захист школярів. Основні нормативно-правові 

документи щодо захисту прав дітей. Зміст правової роботи соціального педагога. 

Напрями та форми соціально-правової роботи з дітьми та молоддю шкільного віку. 

Соціально-правові основи захисту дітей, що потребують соціально-педагогічної 

допомоги. Особливості консультування дітей та молоді. Особливості консультування 

дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Тема 19. Соціально-правовий захист дітей від насильства та жорстокого 

поводження. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї». Форми 

насильства (фізичне, економічне, сексуальне, психологічне). Сутність, причини та 

наслідки явища насильства над дітьми. Служби, установи та органи, які займаються 

проблемами захисту дітей від жорстокого поводження та реабілітацією дітей-жертв 

насильства. Роль закладів освіти у здійсненні заходів  із запобігання насильства та 

жорстокого поводження з дітьми.  

Тема 20. Обов’язки та відповідальність неповнолітніх. Робота з окремими 

статтями Кодексу про адміністративні правопорушення, Цивільного та 

Кримінального Кодексів України. Права, обов’язки та правова відповідальність 

неповнолітніх. Особливості притягнення неповнолітніх до юридичної 

відповідальності. Види правопорушень та види юридичної відповідальності (штраф, 

громадські роботи, виправні роботи, арешт, позбавлення волі). Обов’язки та 

відповідальність батьків за виховання дитини. Цивільні права та обов’язки 

неповнолітніх (малолітніх). 

Тема 21. Правові основи зайнятості населення і його захист від безробіття. 

Конвенція про сприяння зайнятості та захист від безробіття. Закони України «Про 

зайнятість населення», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття». Статус безробітного. Умови, терміни, розміри виплати, 

невиплати, компенсації і гарантії безробітним. Державна служба зайнятості. 



Тема 22. Соціальне та пенсійне забезпечення населення України. Глобальна 

тенденція постаріння населення. Поняття державної соціальної допомоги. Адресна 

соціальна допомога. Види та форми соціального забезпечення. Поняття та види 

пенсій. Пенсійне страхування. Пенсійне законодавство. 

Тема 23. Соціальний захист людей похилого віку. Психофізіологічні 

особливості літньої людини. Принципи та форми соціальної роботи з людьми 

похилого віку. Заклади соціального захисту людей похилого віку. Соціальне 

обслуговування громадян похилого віку у територіальних центрах. Геріатричні 

пансіонати. Літні люди у країнах Європейського Союзу. 

       Тема 24. Соціально-правове забезпечення гендерної рівності. Державна 

політика з утвердження гендерної рівності в Україні. Закон України «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»(2006р.), Конституція 

України (ст.3, 21, 24, 51) Базові поняття «стать», «рівність», «гендер», 

«дискримінація». Гендерні стереотипи. 

       Тема 25. Органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи, 

які здійснюють  соціальний захист і профілактику правопорушень серед 

неповнолітніх. Закон України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та 

спеціальні установи для дітей»(2007р.). Спеціальні установи для дітей (кримінальну 

міліцію у справах дітей органів внутрішніх справ; приймальники-розподільники для 

дітей органів внутрішніх справ; школи соціальної реабілітації та професійні училища 

соціальної реабілітації органів освіти; центри медико-соціальної реабілітації дітей 

закладів охорони здоров'я; спеціальні виховні установи Державного департаменту 

України з питань виконання покарань;  притулки для дітей;  центри соціально-

психологічної реабілітації дітей; соціально-реабілітаційні центри (дитячі 

містечка). Комісії з питань захисту прав дитини. 

Модульна контрольна робота 3 

Підсумкове заняття. 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Денна форма навч. Заочна форма навч. 

У
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

ти
ч

н
і 

(с
ем

ін
.)

 з
ан

я
тт

я
 

С
Р

С
 

У
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

ти
ч

н
і 

(с
ем

ін
.)

 з
ан

я
тт

я
 

С
Р

С
 

ІІ   семестр 

Змістовний модуль 1.Теоретичні основи соціально-правового захисту особистості. 

Тема 1. Загальні основні аспекти 

соціально-правового захисту 

особистості. 

4 2  2     

Тема 2. Основні завдання у 

діяльності соціального педагога 

щодо забезпечення соціально-

правового захисту особистості. 

3  2 1     

Тема 3. Міжнародні правові 

механізми захисту прав і свобод 

людини і громадянина. 

7 2 

 

2 3     

Тема 4. Світова історія та практика 

соціально-правового захисту дітей 

7 2 

 

2 3     

Тема 5. Система підготовки фахівців 

у соціальній сфері в розвинутих 

європейських країнах 

4 2  2     

Тема 6. Основні напрямки державної 

молодіжної політики в Україні. 

Соціально-правовий захист молоді в 

Україні. 

3  2 1     

Модульна контрольна робота 1 2  2      

Разом за модулем 1 30 8 10 12     

Змістовний модуль 2.  Характеристика соціально-правової діяльності 

соціального педагога 

Тема 7. Основні законодавчі акти, що 

захищають права та інтереси дітей, 

понятійний апарат соціально-

правового захисту особистості 

8 2 2 4     

Тема 8. Державна Національна 

програма «Освіта. Україна ХХІ ст.», 

Закон України «Про освіту». 

Національна програма «Діти 

України» як головне підгрунтя 

реалізації прав дітей та молоді. 

8 2 2 4     

Тема 9. Державна сімейна політика 4 2  2     



України. Основні документи 

правового захисту дітей у сім’ї. 

Тема 10. Усиновлення. Опіка і 

піклування. Патронат. 

4 2  2     

Тема 11. Захист прав та законних 

інтересів дітей сиріт та дітей, 

позбавлених  батьківської опіки. 

4 2  2     

Модульна контрольна робота 2 2  2      

Разом за модулем 2 30 10 6 14     

ІІІ   семестр 

 

Змістовний модуль 3. Практика соціально-правового захисту дітей і молоді та 

інших категорій населення в Україні 

Тема 12. Про дитячу безпритульність 

в Україні та шляхи подолання цього 

явища. 

4 2  2     

Тема 13. Особливості захисту прав 

неповнолітніх нормам законодавства 

про працю та житло. 

3  2 1     

Тема 14. Основні правові норми 

щодо прийняття дітьми 

громадянства. 

4 2  2     

Тема 15. Правовий статус біженців.

  

3  2 1     

Тема 16. Соціальний захист прав і 

державна допомога дітям інвалідам 

та дітям чорнобильцям. 

4 2  2     

Тема 17. Соціально-правовий захист 

осіб, які мають функціональні 

обмеження 

4  2 2     

Тема 18. Соціально-правовий захист 

школярів. 

4  2 2     

Тема 19. Соціально-правовий захист 

дітей від насильства та жорстокого 

поводження. 

4 2  2     

Тема 20. Обов’язки та 

відповідальність неповнолітніх. 

Робота з окремими статтями Кодексу 

про адміністративні 

правопорушення, Цивільного та 

Кримінального Кодексів України. 

6 2 2 2     

Тема 21. Правові основи зайнятості 

населення і його захист від 

безробіття. 

3 2  1     

Тема 22. Соціальне та пенсійне 

забезпечення населення України. 

4 2  2     

Тема 23. Соціальний захист людей 

похилого віку. 

3  2 1     

Тема 24. Соціально-правове 7 2 2 3     



забезпечення гендерної рівності 

Тема 25. Органи і служби у справах 

неповнолітніх та спеціальні 

установи, які здійснюють  соціальний 

захист і профілактику 

правопорушень серед неповнолітніх. 

3  

 

2 1     

Модульна контрольна робота 3 2  2      

Підсумкове заняття 2 2       

Разом за модулем 3 60 18 18 24     

Разом за   ІІ та ІІІ   семестр 120 36 34 50     

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Зміст лекційного курсу для студентів денної форми навчання 

ІІ    семестр 

 

№ 

з/п 

 

Перелік тем лекцій 

Кількість 

годин 

1 Загальні основні аспекти соціально-правового захисту 

особистості. 

2 

2 Міжнародні правові механізми захисту прав і свобод людини і 

громадянина. 

2 

3 Світова історія та практика соціально-правового захисту дітей. 2 

4 Система підготовки фахівців у соціальній сфері в розвинутих 

європейських країнах 

2 

5 Основні законодавчі акти, що захищають права та інтереси 

дітей, понятійний апарат соціально-правового захисту 

особистості. 

2 

6 Державна Національна програма «Освіта. Україна ХХІ ст.», 

Закон України «Про освіту». Національна програма «Діти 

України» як головне підгрунтя реалізації прав дітей та молоді. 

2 

7 Державна сімейна політика України. Основні документи 

правового захисту дітей у сім’ї. 

2 

8 Усиновлення. Опіка і піклування. Патронат. 2 

9 Захист прав та законних інтересів дітей сиріт та дітей, які 

залишились без батьківської опіки. 

2 

 Разом за   ІІ  семестр 18 

 

ІІІ    семестр 

№ 

з/п 

 

Перелік тем лекцій 

Кількість 

годин 

1 Про дитячу безпритульність в Україні та шляхи подолання 

цього явища. 

2 

2 Основні правові норми щодо прийняття дітьми громадянства. 2 

3 Соціальний захист прав і державна допомога дітям інвалідам та 

дітям чорнобильцям. 

2 

4 Соціально-правовий захист дітей від насильства та жорстокого 

поводження. 

2 



5 Обов’язки та відповідальність неповнолітніх. Робота з 

окремими статтями Кодексу про адміністративні 

правопорушення, Цивільного та Кримінального Кодексів 

України. 

2 

6 Правові основи зайнятості населення і його захист від 

безробіття. 

2 

7 Соціальне та пенсійне забезпечення населення України. 2 

8 Органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні 

установи, які здійснюють  соціальний захист і профілактику 

правопорушень серед неповнолітніх. 

2 

9 Підсумкове заняття 2 

 Разом за   ІІІ   семестр 18 

 Разом за ІІ та  ІІІ   семестр 36 

 

 

Перелік практичних (семінарських) занять 

для студентів денної форми навчання 

ІІ семестр 

№ 

з/п 

Тема практичного 

(лабораторного, семінарського) заняття 

Кількість 

годин 

1 Основні завдання у діяльності соціального педагога щодо 

забезпечення соціально-правового захисту особистості. 

2 

2 Міжнародні правові механізми захисту прав і свобод людини і 

громадянина. 

2 

3 Світова історія та практика соціально-правового захисту дітей. 2 

4 Основні напрямки державної молодіжної політики в Україні. 

Соціально-правовий захист молоді в Україні. 

2 

5 Модульна контрольна робота 1 2 

6 Основні законодавчі акти, що захищають права та інтереси 

дітей, понятійний апарат соціально-правового захисту 

особистості 

2 

7 Державна Національна програма «Освіта. Україна ХХІ ст.», 

Закон України «Про освіту». Національна програма «Діти 

України» як головне підгрунтя реалізації прав дітей та молоді. 

2 

8 Модульна контрольна робота 2 2 

 Разом за   ІІ   семестр 16 

 

ІІІ семестр 

№ 

з/п 

Тема практичного 

(лабораторного, семінарського) заняття 

Кількість 

годин 

1 Особливості захисту прав неповнолітніх нормам законодавства 

про працю та житло. 

2 

2 Правовий статус біженців. 2 

3 Соціально-правовий захист осіб, які мають функціональні 

обмеження 

2 

4 Соціально-правовий захист школярів. 2 

5 Обов’язки та відповідальність неповнолітніх. Робота з 2 



окремими статтями Кодексу про адміністративні 

правопорушення, Цивільного та Кримінального Кодексів 

України. 

6 Соціальний захист людей похилого віку. 2 

7 Соціально-правове забезпечення гендерної рівності 2 

8 Органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні 

установи, які здійснюють  соціальний захист і профілактику 

правопорушень серед неповнолітніх. 

2 

9 Модульна контрольна робота 3 2 

 Разом за   ІІІ   семестр 18 

 Разом за ІІ та  ІІІ   семестр 34 

 

Самостійна робота 

для студентів денної форми навчання 

ІІ семестр 

Номер 

тижня 

 

Тема самостійної  роботи 

Кількість 

годин 

1 

 

Опрацювати основні поняття. Особливості сприйняття прав 

дитини у суспільстві. 

2 

 

2 Визначте, яким чином здійснюються завдання соціально-

правового захисту населення. 

1 

3 Європейська гуманітарна юстиція.У чому полягає “метод 

Декролі”.  

2 

4 Визначте, хто вперше підняв питання захисту прав дітей. 

Назвіть причини такого явища. 

1 

5 Опрацювати матеріали: Формування всесвітнього руху за 

права дитини. Дайте визначення терміну “соціально-

правовий захист населення”.    

2 

6 Визначте складові соціально-правового захисту населення. 1 

7 Проаналізуйте систему підготовки фахівців у країнах-членах 

ЄС. 

2 

8 Яка категорія людей називається – молоддю? Опрацювати 

основні законодавчі акти та нормативні документи. 

1 

9 Назвіть основні міжнародні документи та законодавчі акти 

України щодо соціально-правового захисту дітей.     

2 

10 Опрацювати нормативні документи та законодавчі акти 

України щодо соціально-правового захисту особистості. 

2 

11 Ознайомитись з Державною Національною програмою 

«Освіта. Україна ХХІ ст.», Національною програмою«Діти 

України» ,Законом України «Про освіту». 

2 

12 Ознайомитись з основними законодавчими документами про 

освіту. 

2 

13 Ознайомитись з основними документи правового захисту 2 



дітей у сім’ї. 

14 Конституція України про захист прав та інтереси дітей. 2 

15 Характеристика документів правового поля України, 

призначених захищати інтереси дітей. 

2 

 Разом за   ІІ  семестр 26 

16 Проаналізуйте, які кризові групи дітей не охоплені 

соціальною роботою, і обгрунтуйте – чому. 

2 

17 Що таке примусова або обов’язкова праця?  Як розривається 

трудовий договір з неповнолітніми? Хто здійснює контроль 

за житловим правом неповнолітнього? Що є джерелом 

житлового права?  

1 

18 Опрацювати основні законодавчі акти та нормативні 

документи. 

2 

19 Опрацювати основні законодавчі акти та нормативні 

документи. 

1 

20 Коли вперше була підготовлена і яку мала назву доповідь 

Президента України про інвалідів? Які сьогодні показники 

соціальної захищеності інвалідів? 

2 

21 Яка надається допомога інвалідам з дитинства та дітям-

інвалідам? 

2 

22 Назвіть закони, яким закріплені права учнів, студентів, 

вихованців та визначте їх. Окресліть типові шкільні 

проблеми, що потребують соціально- правового втручання.  

2 

23 Які профілактичні заходи повинен проводити соціальний 

педагог?   

2 

24 Визначте напрямки та форми соціальної правовиховної 

діяльності у школі. Опрацювати нормативні документи. 

2 

25 Опрацювати основні законодавчі акти та нормативні 

документи. 

1 

26 Опрацювати основні законодавчі акти та нормативні 

документи. 

2 

27 Ознайомитись з основними законодавчими актами та 

нормативними документами щодо захисту людей похилого 

віку. 

1 

28 Психологічні аспекти гендерних стереотипів у суспільстві. 

Гендерна рівність у міжнародних документах. 

3 

29 Громадські та урядові інституції щодо соціально-правового 

захисту дітей. 

Підготуватись до модульної контрольної роботи 

1 

 Разом за ІІІ семестр 24 

 Разом за  ІІІ та ІІІ семестри 50 

 

 

 

4. ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ІСПИТ З ДИСЦИПЛІНИ 



 

1. Основні завдання у діяльності соціального педагога щодо забезпечення 

соціально - правового захисту особистості. 

2. Головні функції соціально-педагогічної роботи у контексті соціально-

правового захисту. 

3. Назвіть та охарактеризуйте основні акти пов‘язані із захистом прав людини, які 

регулюють цивільні і політичні права на міжнародному рівні. 

4. Основні правові норми щодо прийняття дітьми громадянства згідно ЗУ «Про 

громадянство України». 

5. Національна програма «Діти України» як головне підґрунтя реалізації прав 

дітей та молоді. 

6. Допомога та пільги, які надаються дітям-сиротам та дітям позбавленим 

батьківського піклування згідно із ЗУ «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування». 

7. Соціальний захист та профілактика правопорушень серед неповнолітніх згідно 

ЗУ «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для 

неповнолітніх». 

8. ЗУ «Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну 

освіту, першим робочим місцем з надання дотації роботодавцю». 

9. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у соціально-

економічний сфері, згідно ЗУ «Про забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків». 

10. Розповісти про основні засади охорони дитинства та державну політику 

визначену ЗУ «Про охорону дитинства» 

11. Правовий статус біженців та іноземців в Україні, згідно ЗУ «Про біженців» 

12. ЗУ «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних 

дітей». Їхні основні права та обов’язки. 

13. Сімейний та Цивільний Кодекси України про встановлення опіки і піклування 

над дітьми. Хто може бути опікуном, піклувальником дитини? 

14. Сімейний та Цивільний Кодекси України про припинення та підстави 

звільнення опікуна та піклувальника дитини від їх обов’язків. 

15. Охарактеризуйте права дитини над якою встановлено опіку або піклування. Як 

і ким здійснюється контроль за дотриманням прав дитини, над якою 

встановлено опіку, піклування? 

16. Хто, згідно з Сімейним Кодексом України, виконує функції опікуна та 

піклувальника дитини, яка проживає у дитячому закладі або закладі охорони 

здоров’я. Проаналізуйте права дитини , що проживає в названих закладах. 

17. Сімейний Кодекс України про права та обов’язки батьків та дітей. 

18. Сімейний Кодекс України про права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів 

по утриманню своїх непрацездатних близьких та неповнолітніх дітей. 

19. Сімейний та Цивільний Кодекси України про захист майнових прав дитини. 

20. Законодавство України про усиновлення. 



21. Кодекс законів про працю України про особливості правового регулювання 

праці неповнолітніх. 

22. Кримінальний Кодекс України про особливості кримінальної відповідальності 

та покарання неповнолітніх. 

23. ЗУ «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-

інвалідам». 

24. Сімейний Кодекс України про патронат над дітьми. 

25. Якими міжнародними та вітчизняними документами закріплюється право на 

освіту? Яке значення має право на освіту в розвитку особистості? 

26. Охарактеризуйте виконавчі функції, які покладені на органи опіки і піклування 

та функції служб у справах неповнолітніх щодо опіки та піклування над 

дітьми-сиротами та дітьми позбавленими батьківського піклування. 

27. Розповісти як здійснюється соціальний супровід дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування. 

28. Права та обов’язки батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу. 

29. Правовий захист дітей від насильства та жорстокого поводження. 

30. Права та обов’язки наймача жилого приміщення за договором найму 

соціального житла. 

31. Система соціального страхування в Україні. 

32. Соціальне забезпечення та захист громадян України. 

33. Соціально-правовий захист школярів. 

34. Соціальний захист людей пенсійного віку. 

35. Що таке пенсія та які види державних пенсій ви знаєте? 

36. Заклади соціального захисту для бездомних громадян та безпритульних дітей. 

37. Попередження бездомності і безпритульності згідно ЗУ «Про основи 

соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей». 

38. Правові основи зайнятості населення України і його захист від безробіття. 

39. Спеціальні установи для неповнолітніх. 

40. Право виховна робота соціального педагога з учнями в процесі навчання. 

41. Основні механізми діяльності соціального педагога щодо захисту прав дитини. 

42. Право на державну підтримку та захист сім’ї. Захист прав дитини у сім’ї. 

43. Розкрийте особливості міжнародних правил відправлення правосуддя щодо 

неповнолітніх. 

44. Найважливіші соціальні проблеми молоді. 

45. Право на безпечне для життя та здоров’я довкілля. 

46. Державна політика про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді 

в Україні. 

47. Перерахуйте пільги жінок, що існують у зв’язку з вагітністю та пологами за 

українським законодавством. 

48. Охарактеризуйте, які види соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам 

України ви знаєте. 

49. Назвіть міжнародні акти та угоди пов’язані із захистом прав людини у 

сімейному житті. 



50. Охарактеризуйте основні принципи Декларації ООН про права дитини. 

Дати визначення поняттям та термінам 

1. Адаптація 

2. Асоціальна особистість 

3. Бездоглядність дитяча 

4. Виховні організації 

5. Громадянство 

6. Десоціалізація 

7. Діти вулиці 

8. Захист дитинства 

9. Злочинність 

10. Кримінальна міліція у справах неповнолітніх 

11. Неповнолітні 

12. Об’єкти соціальної роботи 

13. Педагогічно занедбані діти 

14. Опіка (піклування) 

15. Первинна (загальна, соціальна) профілактика 

16. Педагогічно занедбані діти 

17. Превентивне виховання 

18. Соціалізація 

19. Соціальний захист 

20. Соціальна держава 

21. Біпатризм 

22. Філіація 

23. Апатризм 

24. Оптація 

25. Репатріація 

26. Безпритульні діти 

 

5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

- застосування інтерактивних методів навчання; 

- проведення лекційних та семінарських, практичних занять; 

- впровадження комп’ютерної технології навчання; 

- робота з документами 

 

6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

- поточний контроль знань студентів; 

- - участь у дискусіях; 

- тестовий контроль; 



- бальна система оцінювання самостійної роботи, індивідуальних завдань, творчо-

пошукової роботи, рефератів, доповідей; 

- оцінювання та аналіз модульних контрольних робіт; 

- іспит. 

7. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною шкалою. 

Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить  

50 балів, на екзамен – 50 балів. 

Результат роботи студента протягом семестру (50 балів) складається з наступних 

компонентів: 

- результатів роботи під час семінарських занять (2 бали х 14 = 28 балів). 

Підсумкова кількість балів за роботу на семінарських заняттях визначається як сума 

балів, отриманих за усні відповіді (доповіді) студента. Передбачається, що викладач 

оцінюватиме знання студента не менше як на половині від запланованих у семестрі 

семінарських занять. 

- трьох модульних контрольних робіт (5 балів х 3 = 15 балів), що проводиться за 

результатами вивчення частини навчального курсу (змістовного модуля 1, 

змістовного модуля 2 та змістовного модуля 3); 

       - самостійна робота студентів  упродовж семестру (макс.7 балів): 

реферат  –   (4 бали), повідомлення, есе  –   (3бали ). 

Іспит (50 балів), що підсумовує знання основних законів, фактів і теоретичних 

положень курсу, студент складає під час екзаменаційної сесії в усній формі.  

Екзаменаційний білет складається з двох завдань, які вимагають розгорнутої 

теоретичної відповіді (20 балів х 2 = 40 балів), і третього завдання, яке включає в 

себе: пояснення поняття (10 балів). 

Очікується, що письмові роботи студентів будуть їх  оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями і характеризуватимуться самостійність суджень та 

вмінням робити власні висновки. Відсутність посилань на використані джерела, 

фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, 

але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для 

незарахування викладачем, незалежно від масштабу плагіату, обману. 



Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде 

надана викладачем, виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам.  

Студент заохочується до використання також й іншої літератури, якої немає серед 

рекомендованих. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Поточне тестування та самостійна робота 
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен, 

диференційований залік 
Залік 

А 90-100 5 відмінно 

зараховано 

В 81-89 
4 

дуже добре 

C 71-80 добре 

D 61-70 
3 

задовільно 

Е 51-60 достатньо 

FХ 21-50 2 незадовільно не зараховано 

F 0-20 2 незадовільно не зараховано 

 

 

8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Робоча навчальна програма дисципліни. 

2. Навчальні, наочні посібники, технічні засоби навчання. 

3. Конспекти лекцій з основ соціально-правового захисту особистості. 

4. Комплекс завдань для модульних контрольних робіт. 

5. Інструктивно-методичні матеріали до семінарського заняття. 

6. Завдання для іспиту. 



7. Методичні рекомендації та розробки викладача. 

8. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів. 

 

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна: 

1. Ковчина І. М. Основи соціально-правового захисту особистості : навчально - 

методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 

“соціальний педагог” / за заг. ред. докт. філос. наук, проф. А. О. Ярошенко. Київ: 

Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017.  297 с. 

2. Лісовець О.В. Формування соціально-правової компетентності майбутніх 

соціальних працівників: монографія/Національний педагогічний університет імені 

М.П.Драгоманова. Київ; Ніжин. Видавець ПП Лисенко М.М., 2018. 344 с 

3. Інноваційний потенціал соціальної роботи в сучасному світі: на межі науки та 

практики : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції.  Чернігів : 

НУ «Чернігівська політехніка», 2021. 200 с. 

4. Практикум з основ соціально-правового захисту особистості: навчальний посібник 

/ за ред. О. В. Лісовця, Г. Г. Бондаренко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. 2020. 47 с. 

Допоміжна: 

1. Гриник І.М. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до правового захисту дітей 

у Німеччині / І. Гриник . Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 

2015. 168 с. 

2. Збірник міжнародних документів та нормативно-правових актів України з питань 

соціально-правового захисту дітей / М-во юстиції України; Редкол. : С. Р. Станік 

(голова) та ін.  2-ге вид., допов. Київ, Логос, 2001.  595 с. 

3. Збірник нормативно-правових актів у сфері захисту прав дітей. Київ: 

Представництво Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, 2003. 415 с. 

4. Кирилова Г. Виховання і перевиховання педагогічно занедбаних дітей 

(публікація Галини Бондаренко) // Актуальні проблеми соціальної роботи: теорія і 

практика : колективна монографія / І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, О. М. Бойко [та 

ін.] ; за ред. Н. М. Коляди ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла 

Тичини.  Умань : Візаві, 2020. С. 218-233 

5. Ковчина І. М. Підготовка соціальних педагогів до соціально-правової роботи : 

монографія. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007.  373 с. 



6. Корнієнко І. В. Історичні етапи розвитку поколінь прав людини / І. В. Корнієнко // 

Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову 

еру (з нагоди 30-річчяпроголошення незалежності України та 25-річчя прийняття 

Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ.конф. (м. Одеса, 21 

трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. Одеса : Видавничий дім 

«Гельветика», 2021. Т. 1. С. 136-138. 

7. Савельєва Н.М. Основи соціально-правового захисту особистості:    Навчальний 
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