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Силабус курсу «Основи соціально-правового захисту особистості» 

2021-2022 навчального року 

Назва курсу «Основи соціально-правового захисту особистості»  

Адреса викладання 

курсу 

 

вул. Туган-Барановського, 7, 79000 Львів 

 

Циклова комісія за якою 

закріплена дисципліна 

педагогічно-психологічних  і соціальних дисциплін  

Галузь знань, шифр 

та назва спеціальності 

23 Соціальна робота, 231 Соціальна робота 

Викладач курсу  

 

Івах Оксана Стефанівна 

Контактна 

інформація 

викладачів 

 

oksana_ivakh@ukr.net  

oksana.ivakh@lnu.edu.ua 

Консультації по курсу 

відбуваються 

У день викладання курсу відповідно до розкладу 

(вул. Туган-Барановського, 7, каб. 49) 

Також проводяться он-лайн консультації на платформі Microsoft 

Teams. Для погодження часу он-лайн консультацій слід писати 

на електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу https://pedcollege.lnu.edu.ua/course/osnovy-sotsialno-pravovoho-

zakhystu-osobystosti-sotsialna-robota 

  
Інформація про курс Нормативна навчальна дисципліна вивчається студентами І-ІІ-го 

курсу, спеціальності 231 Соціальна робота протягом другого та 

третього семестрів в обсязі 4 кредити  (за Європейською 

Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

  
Коротка анотація 

курсу 

 

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб сформувати 

у здобувачів комплекс знань, вмінь та навичок для аналізу 

нормативно-правових актів, соціально-правового захисту різних 

категорій населення та вивченню основних механізмів діяльності 

соціальної роботи, окреслити коло знань і навичок, які потрібні 

фахівцю соціально-педагогічної сфери із соціально-правового 

захисту особистості. 

Зміст дисципліни покликаний сформувати вміння студентів 

використовувати набуті знання в професійній сфері. 

  
Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни є: 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.  

Для досягнення поставленої мети виділяються такі цілі:  

- створення цілісного уявлення про історію розвитку соціально-

правового захисту в Україні та світі; 

- аналізувати нормативні документи про права дитини; 
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- знати особливості діяльності закладів соціального захисту 

різних категорій населення; 

- знати особливості захисту прав неповнолітніх нормами 

законодавства про працю та житло; 

- набуття студентами навиків аналізу основних документів 

правозахисту дітей у сім’ї та державна допомога окремим 

категоріям дітей; 

- вивчення основних механізми діяльності соціального 

працівника щодо захисту прав учнів; 

- умови реалізації основних напрямків діяльності соціального 

працівника щодо захисту прав дітей; 
- сприяти утвердженню активної громадянської позиції студентів. 

 

Література для 

вивчення дисципліни 

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 посібник для студентів 

спеціальності «Соціальна педагогіка».  Полтава: ПДПУ, 2008.  

268 с. 

8. Словник-довідник для соціальних педагогів та соціальних 

працівників / за заг. ред. А. Й. Капської, І. М. Пінчук, С. В. 

Толстоухової.  Київ, 2000.  260 с. 

9. Сімейні відносини в Україні: Практичний посібник. (2-е вид., 

змін. І доп.)/ О.М. Роїна. Київ: КНТ, 2007.  384 с. 

10. Лісовець О. В., Бейгер Г., Борисюк С. О. Супровід дітей з 

особливими освітніми потребами в умовах закладу 

позашкільної освіти: метод. рек. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 

2021. 72 с. 

11. Ченкова К. П. Витоки міжнародно-правової протидії участі 

дітей у збройних конфліктах / К. П. Ченкова // 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. 141-143. 

Джерела: 

1. Акт проголошення незалежності України. URL: 

zakon.rada.gov.ua/go/1427-12 (дата звернення: 18.06.2017) 

2. Державна національна програма «Діти України»     URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/63/96#Text 

3. Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні 

установи для дітей: Закон України .URL: ips.ligazakon.net › 

document › view 

4. Про попередження насильства в сім’ї: Закон України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2789-14#Text 

5. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків: Закон України URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text 

6.  Про зайнятість населення: Закон України URL:  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#Text 

7. Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та 

дітям-інвалідам: Закон України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2109-14#Text 

8. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття: Закон України. URL:  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1533-14#Text 

9. Про освіту: Закон України. URL:  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#TextПро 

громадянство України: Закон України. 

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14#Text 

10. Про біженців: Закон України URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2557-14#Text 

11. Про державу таємницю: Закон України. URL:  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14#Text


12. Про охорону дитинства: Закон України.  URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text 

13. Про соціальну роботу з дітьми та молодд: Закон України. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2558-14#Text 

14. Про сприяння соціальному становленню та 

розвитку молоді в Україні : Закон України URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2998-12#Text 

15. Конституція України. URL:  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text 

16. Кримінальний Кодекс України (витяги). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text 

17. Сімейний Кодекс України (витяги). 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text 

18. Цивільний Кодекс України (витяги) URL: 

https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-

UA&isSpecial=True&id=1d502206-1d17-40f7-b021-

3dd4d1e25b34&title=KodeksiUkraini 

19. Національна стратегія у сфері прав людини: Указом 

Президента України від 24 березня 2021 року № 119/2021 

Інтернет ресурси: 

1. lib.npu.edu.ua/ft/Internet/kovchina-osnovi-soc-prav-2011.p. 

2. dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/3861/1/Saveleva.pdf. 

3. www.psyh.kiev.ua/Васюра_Н.О._Соціально-

правовий_захист_діт. 

Тривалість курсу  1-2 семестри, 120 год, 4 кредити 

Обсяг курсу  

 

70 години авдиторних занять:  

18 лекції, 16 практичних занять та 26 годин самостійної роботи І 

курс ІІ семестр; 

18 лекції, 18 практичних занять та 24 годин самостійної роботи ІІ 

курс ІІІ семестр.  
Очікувані  

результати 

навчання 

Після вивчення курсу 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 
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- 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. 

  
Програмні  

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. 

 



Ключові слова  

 

Права дитини, дитина, дитинство, охорона дитинства, 
громадянські права і свободи, особистість, соціальний захист, 

соціальне забезпечення, соціально-правовий захист населення; 
бездоглядні діти, діти вулиці, закон, нормативно-правовий акт, 

люди похилого віку, інклюзія, гендерна рівність.   
Формат курсу  

 

Очний(денний). 

Проведення лекцій і консультацій для кращого розуміння тем. 

Теми  Подано у таблиці 

Підсумковий 

контроль, форма 

Екзамен у кінці 3 семестру. 

 

Пререквізити Для вивчення курсу здобувачі потребують базових знань  зі 

основ правознавства отриманих під час навчання у школі, теорії 

та історії соціального виховання  достатніх для сприйняття 

категоріального апарату з основ соціально-правового захисту 

особистості  
Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Лекції, презентації, семінарські заняття, індивідуальні, групові 

завдання, дискусія.  

Необхідне обладнання Персональний комп’ютер, проектор, особисті ґаджети студентів. 

Наявність інтернет-зв’язку.  
Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

 

Оцінювання знань за навчальною дисципліною відбувається 

на підставі накопичених балів за результатами поточного та 

підсумкового контролю всіх видів згідно зі шкалою оцінювання. 

Поточний контроль знань студентів здійснюється під час 

проведення семінарських занять. Тестовий контроль (модульні 

контрольні роботи) проводиться на практичних заняттях 2 рази 

протягом 2 семестру та 1 раз протягом 3 семестру. Під час 

семестрового контролю враховуються результати семінарських 

занять та трьох контрольних тестувань (модульних контрольних 

робіт).  

Оцінювання знань студентів здійснюється впродовж 

семестру за100-бальною шкалою за такими видами робіт: 

- 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, презентація  –   (4 бали), повідомлення, есе  –   

(3бали ). 

Семестр закінчується здачею іспиту з навчальної дисципліни. 

- 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). 

Бали набрані впродовж семестру додаються до балів за 

іспит і в сумі студент може отримати 100 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. 

  

Питання до екзамену 

 

 

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 

Опитування  Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано 

після вивчення курсу  
 

 

Схема курсу 

Тиждень Тема занять Форма 

діяльності та 

обсяг годин 

Термін 

виконання 

ІІ   семестр 

Змістовний модуль 1.Теоретичні основи соціально-правового захисту 

особистості 

1. Тема 1. Загальні основні аспекти соціально-

правового захисту особистості. 

Лекції – 2 год,   

самостійна робота – 

2 год 

 

2. Тема 2. Основні завдання у діяльності 

соціального педагога щодо забезпечення 

соціально-правового захисту особистості. 

Семінарське заняття 

– 2 год, 

самостійна робота – 

1 год 

 

3. 

4. 

Тема 3.  Міжнародні правові механізми 

захисту прав і свобод людини і громадянина. 

Лекції – 2 год, 

семінарське заняття 

– 2 год,  самостійна 

робота – 3 год 

 

5. 

6. 

Тема 4. Світова історія та практика 

соціально-правового захисту дітей 

Лекції – 2 год, 

семінарське заняття 

– 2 год, самостійна 

робота – 3 год 

 

7. Тема 5. Система підготовки фахівців у 

соціальній сфері в розвинутих європейських 

країнах 

Лекції – 2 год,  

самостійна робота – 

2 год 

 

8. 

9. 

Тема 6. Основні напрямки державної 

молодіжної політики в Україні. Соціально-

правовий захист молоді в Україні. 

Семінарське заняття 

– 2 год, самостійна 

робота –1 год 

практичне заняття – 

2 год 

 



Змістовний модуль 2. Характеристика соціально-правової діяльності 

соціального педагога 

10. 

11. 

Тема 7. Основні законодавчі акти, що 

захищають права та інтереси дітей, 

понятійний апарат соціально-правового 

захисту особистості 

Лекції – 2 год, 

семінарське заняття 

– 2 год, 

самостійна робота – 

4 год 

 

12. 

13. 

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. 

Лекції – 2 год, 

семінарське заняття 

– 2 год, самостійна 

робота – 4 год 

 

14. Тема 9. Державна сімейна політика України. 

Основні документи правового захисту дітей у 

сім’ї. 

Лекції – 2 год, 

самостійна робота – 

2 год 

 

15. Тема 10. Усиновлення. Опіка і піклування. 

Патронат. 

Лекції – 2 год,  

самостійна робота – 

2 год 

 
 

16. 

17. 

Тема 11. Захист прав та законних інтересів 

дітей сиріт та дітей, позбавлених  

батьківської опіки. 

Лекції – 2 год,  

самостійна робота – 

2 год 

практичне заняття – 

2 год 

 

ІІІ   семестр 

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

інших категорій населення в Україні 

18.  Тема 12. Про дитячу безпритульність в 

Україні та шляхи подолання цього явища. 

Лекції – 2 год,  

самостійна робота – 

2 год 

07.09 

19. Тема 13. Особливості захисту прав 

неповнолітніх нормам законодавства про 

працю та житло. 

Семінарське заняття 

– 2 год, 

самостійна робота –1 

год 

14.09 

20. Тема 14. Основні правові норми щодо 

прийняття дітьми громадянства. 

Лекції – 2 год,  

самостійна робота – 

2 год 

21.09 

21. Тема 15. Правовий статус біженців. Семінарське заняття 

– 2 год, 

самостійна робота –1 

год 

28.09 

22. Тема 16. Соціальний захист прав і державна 

допомога дітям інвалідам та дітям 

чорнобильцям. 

Лекції – 2 год,  

самостійна робота – 

2 год 

05.10 

23. Тема 17. Соціально-правовий захист осіб, які 

мають функціональні обмеження 

Семінарське заняття 

– 2 год, 

самостійна робота –2 

год 

12.10 

24. Тема 18. Соціально-правовий захист 

школярів. 

Семінарське заняття 

– 2 год, 

самостійна робота –2 

год 

19.10 

25. Тема 19. Соціально-правовий захист дітей 

від насильства та жорстокого поводження. 

Лекції – 2 год,  

самостійна робота – 

2 год 

26.10 



26. 

27. 

Тема 20. Обов’язки та відповідальність 

неповнолітніх. Робота з окремими статтями 

Кодексу про адміністративні 

правопорушення, Цивільного та 

Кримінального Кодексів України. 

Лекції – 2 год, 

семінарське заняття 

– 2 год, 

самостійна робота – 

2 год 

02.11 

09.11 

28. Тема 21. Правові основи зайнятості 

населення і його захист від безробіття. 

Лекції – 2 год,  

самостійна робота – 

1 год 

16.11 

29. Тема 22. Соціальне та пенсійне забезпечення 

населення України. 

Лекції – 2 год,  

самостійна робота – 

2 год 

23.11 

30. Тема 23. Соціальний захист людей похилого 

віку. 

Семінарське заняття 

– 2 год, 

самостійна робота –1 

год 

30.11 

31. 

32. 

Тема 24. Соціально-правове забезпечення 

гендерної рівності 

Лекції – 2 год, 

семінарське заняття 

– 2 год, 

самостійна робота – 

3 год 

07.12 

14.12 

33. 

34. 

35. 

Тема 25. Органи і служби у справах 

неповнолітніх та спеціальні установи, які 

здійснюють  соціальний захист і 

профілактику правопорушень серед 

неповнолітніх. 

Семінарське заняття 

– 2 год,  

практичне заняття – 

2 год 

самостійна робота –1 

год 

підсумкове заняття – 

2 год 

21.12 

 

28.12 

 

04.01 

 
 


