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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Таблиця 1.1

Найменування
показників
Денна форма
навчання
Кількість
годин/кредитів
300/10

ІНДЗ: немає

Галузь знань, спеціальність,
освітньо-професійна
програма, освітній ступінь

Характеристика навчальної
дисципліни

23 Соціальна робота,
231 Соціальна робота,
Соціальна робота. Організатор
соціально-педагогічної
діяльності в соціумі, соціальний
педагог, педагог-організатор
Бакалавр

Нормативна
Рік навчання 3
Семестр 6, 7
Лекції 58 год.
Практичні (семінарські) 56 год.
Лабораторні ____ год.
Індивідуальні _____ год.
Самостійна робота 168 год.
Консультації 18 год.
Форма контролю: залік, екзамен

2. АНОТАЦІЯ КУРСУ:
Програма навчального курсу «Соціально-правовий захист окремих категорій
клієнтів» складена відповідно до навчального плану підготовки здобувача першого рівня
вищої освіти. Навчальний курс спрямований на аналіз та вивчення основних механізмів
правового регулювання соціальної роботи. Навчальна програма ґрунтується на системному
підході до аналізу нормативно-правового забезпечення соціальної роботи
і
компетентнісному підході до визначення якості підготовки соціальних працівників, здатних
працювати з різними категоріями клієнтів у правовому полі.
Вивчення навчальної курсу «Соціально-правовий захист окремих категорій
клієнтів» сприятиме підвищенню рівня професійної компетентності майбутніх соціальних
працівників, їх готовності кваліфіковано і майстерно виконувати свої професійні обов’язки,
забезпечить оволодіння сучасними теоретичними і прикладними знаннями з аналізу та
застосування норм права, допомагатиме подальшому професійному зростанню в умовах
удосконалення правового регулювання соціальної сфери.
Об’єктом вивчення навчального курсу є соціально-правові основи соціальної
роботи.
Предметом
вивчення
навчального
курсу є формування професійних
компетентностей соціально-правового спрямування соціального працівника, здатного
працювати з окремими категоріями клієнтів.
Мета вивчення навчальної дисципліни «Соціально-правовий захист окремих
категорій клієнтів» полягає в засвоєнні студентами теоретичних засад соціально-правового
захисту, визначення правового статусу різних категорій клієнтів, окремі аспекти правового
регулювання взаємодії соціальних інститутів та громадян, формування основних умінь і
навичок, застосування норм права у професійній діяльності соціального працівника.
Завданнями курсу є:
розкриття змісту основних нормативно-правових документів, які забезпечують
організацію діяльності соціального працівника;
аналіз норм правових документів, які регламентують професійну діяльність
3

вцілому та організацію діяльності у соціальній сфері, враховуючи кожного учасника цього
процесу, зокрема;
- сформувати знання студентів про правове регулювання відносин між батьками та
дітьми, про обов´язки та відповідальність неповнолітніх, про освіту та охорону праці та ін.
- виробити уміння знаходити, отримувати, систематизувати і використовувати
інформацію з усних, друкованих і електронних джерел;
виробити уміння розробки на основі типових, документів для організації
соціально-правового захисту різних категорій клієнтів,їх соціально-правого супроводу та
практичної діяльності соціальних працівників.
3. КОМПЕТЕНЦІЇ
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях:
Загальні компетентності
здатність абстрактно мислити, аналізувати, застосовувати знання у практичних
ситуаціях;
здатність приймати обґрунтовані рішення, працювати в команді;
здатність демонструвати навички міжособистісної взаємодії;
Фахові (спеціальні) компетентності
- здатність аналізувати існуючу нормативно-правову базу стосовно соціальної роботи
та соціального забезпечення;
- здатність розуміти організації та функціонування системи соціального захисту і
соціальних служб;
- здатність оцінювати проблеми, потреби, специфічні особливості та ресурси клієнтів;
- здатність надавати допомогу та підтримку клієнтам із врахуванням їх
індивідуальних потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та інших особливостей;
- здатність Ініціювати соціальні зміни, спрямовані на піднесення соціального
добробуту;
- здатність взаємодіяти з клієнтами, представниками різних професійних груп та
громад;
- здатність сприяти підвищенню добробуту і соціального захисту осіб, здійснення
соціальної допомоги та підтримки тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах.
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Структура навчальної дисципліни для денної форми навчання представляється у
вигляді таблиці 2.1.
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Таблиця 2.1
Назви змістових модулів і тем

Усього

Лек.

Практ.

Сам.
роб.

Конс.

Змістовий модуль 1. Теоретично-методологічні основи соціально-правового захисту
в Україні
Тема 1. Поняття соціально-правового
11
2
2
6
1
захисту
Тема 2-3.
Міжнародні стандарти
19
4
2
12
1
соціально-правового захисту
Тема 4-5.
Конституційні
засади
15
4
2
8
1
правового захисту громадян
Разом за модулем 1
45
10
6
26
3
Змістовий модуль 2. Правові механізми захисту окремих категорій клієнтів
Тема 6-7.
Правове регулювання
16
4
2
9
1
шлюбно-сімейних стосунків
Тема
8-9.
Правове
регулювання
16
4
2
9
1
відносин між батьками та дітьми
Тема 10-11. Форми влаштування дітей15
4
2
8
1
сиріт
та
дітей
позбавлених
батьківського піклування
Тема 12-13. Реалізація трудових прав
15
4
2
8
1
вагітних жінок, молодих мам та
неповнолітніх
Тема 14-15.
Соціально-правовий
15
2
4
8
1
захист осіб, які зазнали насилля
Тема 16. Захист прав ВІЛ-інфікованих
13
2
2
8
1
громадян
Тема 17. Соціально-правовий захист
13
2
2
8
1
бездомних та безпритульних дітей
Тема 18. Соціальний супровід
14
2
2
9
1
неповнолітніх правопорушників
Тема 19. Правовий захист осіб з
13
2
2
9
інвалідністю
Разом за модулем 2
130
26
20
76
8
Змістовий модуль 3. Соціальна допомога громадянам в Україні
Тема 20-21. Соціальна допомога сім’ям
з дітьми
Тема 22. Соціальна допомога особам з
інвалідністю
Тема 23. Загальні засади реалізації
права на пенсію в Україні
Тема 24. Захист багатодітних та

15

4

4

6

1

14

2

4

8

-

13

2

4

6

1

16

4

4

8

5

малозабезпечених сімей
Тема 25. Соціальний захист сімей
учасників АТО
Тема 26. Щомісячна адресна допомога
внутрішньо переміщеним особам
Разом за модулем 3

15

2

4

8

1

13

2

2

8

1

86

16

22

44

4

Змістовий модуль 4. Реалізація житлових та майнових прав неповнолітніх
Тема 27.
Законодавче забезпечення
реалізації житлових та майнових прав
неповнолітніх
Тема 28. Захист майна дітей, які
перебувають під опікою
Тема 29. Реалізація права на
успадкування неповнолітніми
Разом за модулем 4

13

2

4

6

1

13

2

2

8

1

13

2

2

8

1

39

6

8

22

3

Всього годин:

300

58

56

168

18

5. Теми практичних (семінарських) занять
Кількіс
ть
годин
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Теоретично-методологічні основи соціально-правового
захисту в Україні
Тема. Поняття соціально-правового захисту
2
1. Поняття соціально-правового захисту
2. Співвіднесення понять «соціальний захист», «соціальне
забезпечення» та «соціальна допомога».
3. Основні напрями соціально-правового захисту в україні.
Література:
1. Захист прав дитини як соціально-педагогічна проблема //
Соціальна педагогіка : підручник / за ред. А.Й. Капської. – Київ : ЦНЛ,
2003. – С. 116-122.
1.
2. Збірник Міжнародних правових документів, законодавчих
актів і нормативних документів України з питань соціально-правового
захисту дітей. – К. : Столиця, 1998. – 512 с.
3. Збірник нормативно-правових актів у сфері захисту прав
дітей / упоряд. І.Н. Туркевич, В.П. Пастухов та ін. – К. : Дитячий Фонд
ООН "ЮНІСЕФ", 2002.– 318 с.
4. Конституція України : прийнята 28 червня 1996 р., зі змінами
Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua
№ з/п

2.

Тема

Тема. Міжнародні стандарти соціально-правового захисту
1. Причини прийняття Загальної Декларації прав людини.
2. Право дітей на виховання, навчання та розвиток у сім’ї.
3. Свободи людини у сучасному суспільстві.
4. Обов’язки людини перед суспільством.

2

6

Література:
1. Захист прав дитини як соціально-педагогічна проблема //
Соціальна педагогіка : підручник / за ред. А.Й. Капської. – Київ : ЦНЛ,
2003. – С. 116-122.
2. Збірник Міжнародних правових документів, законодавчих актів
і нормативних документів України з питань соціально-правового
захисту дітей. – К. : Столиця, 1998. – 512 с.
3. Збірник нормативно-правових актів у сфері захисту прав
дітей / упоряд. І.Н. Туркевич, В.П. Пастухов та ін. – К. : Дитячий Фонд
ООН "ЮНІСЕФ", 2002.– 318 с.
4. Конституція України : прийнята 28 червня 1996 р., зі змінами
Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua
Тема. Конституційні засади правового захисту громадян
2
1. Основні конституційні права та свободи громадян України.
2. Характеристика основний норм правового захисту громадян.
3. Органи та служби, які забезпечують соціально-правовий захист
громадян в Україні
Література:
5. Захист прав дитини як соціально-педагогічна проблема //
Соціальна педагогіка : підручник / за ред. А.Й. Капської. – Київ : ЦНЛ,
2003. – С. 116-122.
6. Збірник Міжнародних правових документів, законодавчих
3.
актів і нормативних документів України з питань соціально-правового
захисту дітей. – К. : Столиця, 1998. – 512 с.
7. Збірник нормативно-правових актів у сфері захисту прав
дітей / упоряд. І.Н. Туркевич, В.П. Пастухов та ін. – К. : Дитячий Фонд
ООН "ЮНІСЕФ", 2002.– 318 с.
8. Конституція України : прийнята 28 червня 1996 р., зі змінами
Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua
5. Іванова І. Б. Соціальна служба як професійна референтна
група : матеріали наук.-практ. конф. 12 травня 2005 р., м. Черкаси /
Іванова І. Б. ; ред. кол.: В.В. Москаленко, H.I. Кривоконь, Н.М.
Дембіцька. – Київ : Фенікс, 2005. – С. 237–244.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Правові механізми захисту окремих категорій клієнтів
Тема. Правове регулювання шлюбно-сімейних стосунків
2
1. Ознаки, види сімейних правовідносин.
2. Умови та порядок укладання шлюбу.
3.Недійсність шлюбу.
4.Правові наслідки недійсності шлюбу.
5. Майнові відносини в сім’ї.
6. Обов’язки подружжя по взаємному утриманню.
7. Припинення шлюбу
8. Правові наслідки припинення шлюбу
4.
Література
1.Сімейне право : підручник / [Л. М. Баранова та ін.] ; за заг. ред.
В. І. Борисової, І. В. Жилінкової ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім.
Ярослава Мудрого». – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2012. –
320 с
2.
Сімейне право України : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Ю.
М. Фролов [та ін.]. – Донецьк : Донбас, 2014. – 340 с.
3.
Сімейне право України : підручник / [Баранова Л. М. та ін.] ;
за заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Жилінкової. – 3-тє вид., переробл. і
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5.

доповн. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 260 с.
4.
Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. № 2947-ІІІ, зі
змінами [Електронний ресурс] // Режим доступу : www.rada.gov.ua
5. Токарєва В.І. Сімейне право України : практикум / Токарєва
В.І. – Київ : Знання, 2007. – 284 с.
6.
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV
[Електронний
ресурс].
[Режим
доступу]
:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
7.
Цивільно-процесуальний кодекс від 18 березня 2004 р. №
1618-IV, зі змінами [Електронний ресурс] // Режим доступу :
www.rada.gov.ua
Тема. Правове регулювання відносин між батьками та дітьми
1. Встановлення походження дитини і запис батьків.
2. Права і обов’язки батьків по захисту і вихованню дітей.
3. Забезпечення інтересів дітей при розгляді спорів про них.
4. Обов’язки дітей і батьків по взаємному утриманню.
Література
1.
Бойко М. Д. Процесуальні документи у сфері цивільноправових відносин (зразки документів, коментарі, роз'яснення) / М. Д.
Бойко, М. А. Хазін. – Київ, 2015
2.
Демиденко К. Є. Характеристика сімейних правовідносин та
їх встановлення між батьками і дітьми / К. Є. Демиденко // Держава і
право. – 2008. – Вип. 42. – С. 364–369.
3.
Дзера О. Деякі проблеми врегулювання відносин власності
подружжя в новому Сімейному кодексі України / О. Дзера // Юридична
Україна. – 2003. – № 1. – С. 56–58.
4.
Карпенко О. Законодавче забезпечення сімейних форм
утримання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, за законодавством України / О. Карпенко // Підприємство,
господарство і право. – 2001. – № 3. – С. 58-60.
5.
Карпенко О. Сімейні форми утримання та виховання дітейсиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: проблеми
правового реформування / О. Карпенко // Право України. – 2001. – № 3.
– С. 79-81.
6.
Кобзєва Т. А. Сімейне право України : навчальний посібник
/ Т. А. Кобзєва, В. С. Шапіро. – Суми : Сумський державний
університет, 2015. – 90 с.
7.
Мироненко В. Захист інтересів дітей у разі розірвання
батьками шлюбу / Мироненко В. // Підприємство, госп-во і право. –
2005. – № 2. – С. 99–102.
8.
Порядок призначення і виплати державної допомоги сім'ям з
дітьми : постанова Кабінету Міністрів України 27 грудня 2001 р. №
1751 [Електронний ресурс] // Режим доступу : www.rada.gov.ua
9.
Сімейне право : підручник / [Л. М. Баранова та ін.] ; за заг.
ред. В. І. Борисової, І. В. Жилінкової ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України
ім. Ярослава Мудрого». – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право,
2012. – 320 с
10. Сімейне право України : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Ю.
М. Фролов [та ін.]. – Донецьк : Донбас, 2014. – 340 с.
11. Сімейне право України : підручник / [Баранова Л. М. та ін.] ;
за заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Жилінкової. – 3-тє вид., переробл. і
доповн. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 260 с.
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Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. № 2947-ІІІ, зі змінами
[Електронний ресурс] // Режим доступу : www.rada.gov.ua
Тема. Форми влаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування
1.
Захист прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування, при усиновленні
2. Правовий захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, при встановленні опіки та піклування над
ними
3. Загальні основи діяльності дитячого будинку сімейного типу
та прийомної сім’ї.

6.

7.

2

4. Створення та ліквідація дитячого будинку сімейного типу,
прийомної сім’ї.
4. Влаштування дітей до дитячого будинку сімейного типу та
прийомної сім’ї.
5. Права дитини, котра залишилася без піклування батьків і
проживає в дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї.
5. Права та обов’язки батьків-вихователів і прийомних батьків
щодо дитини.
6. Матеріальне забезпечення дитячого будинку сімейного типу та
прийомної сім’ї.
Література
1.
Сімейний кодекс України : прийнятий 10 січня 2002 року №
2947–III, станом на 19 квітня 2011р. // Режим доступу : www.rada.gov.ua
2.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про утворення
Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини“ :
прийнята 26 березня 2006 року // Режим доступу : www.rada.gov.ua.
3. Постанова Кабінету Міністрів України “Положення про дитячий
будинок сімейного типу” : прийнята 26 квітня 2002 року № 564 //
Режим доступу : www.rada.gov.ua
4. Постанова Кабінету Міністрів України “Положення про
прийомну сім'ю” : прийнята 26 квітня 2002 року № 565 // Режим
доступу : www.rada.gov.ua.
5. Карпенко О. Законодавче забезпечення сімейних форм
утримання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, за законодавством України / О. Карпенко //
Підприємство, господарство і право. – 2001. – № 3. – С. 58-60.
6. Карпенко О. Сімейні форми утримання та виховання дітей-сиріт
і дітей, позбавлених батьківського піклування: проблеми правового
реформування / О. Карпенко // Право України. – 2001. – №3. – С. 79-81.
Тема. Реалізація трудових прав вагітних жінок, молодих мам та
неповнолітніх
1. Поняття трудових прав та учасники трудових правовідносин
2. Трудові права неповнолітніх та жінок:законодавче регулювання.
3. Норми виробітку, оплата праці та відпустки жінок та
неповнолітніх
4. Особливості праці вагітних жінок
5. Трудові гарантії жінок з дітьми
6. Реалізація права на працю неповнолітніми.
Література
1. Кодекс законів про працю 10 грудня 1971 р. № 322-VIII, зі
9

8.

9.

10.

змінами [Електронний ресурс] // Режим доступу : www.rada.gov.ua
2. Концепція соціального забезпечення населення України :
Затв. Постановою Верховної Ради України від 21 грудня 1993 р.
[Електронний ресурс] // Режим доступу : www.rada.gov.ua
Тема. Соціально-правовий захист осіб, які зазнали насилля
1. Законодавче забезпечення попередження насильства
2. Правове регулювання попередження булінгу
3. Соціально-правовий захист жертв домашнього насильства за
ознакою статі
Література
1. Закон України „Про органи і служби для дітей та спеціальні
установи для дітей” від 21 січня 1995 р. № 20/95-ВР, зі змінами
[Електронний ресурс] // Режим доступу : www.rada.gov.ua
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7
грудня 1984 р. № 8073-Х, зі зімінами [Електронний ресурс] // Режим
доступу : www.rada.gov.ua
3. Закон України „Про освіту” від 5 вересня 2017 р. [Електронний
ресурс] // Режим доступу : www.rada.gov.ua
4. Закон України „Про запобігання та протидію домашньому
насильству” від 7 грудня 2017 р. [Електронний ресурс] // Режим
доступу : www.rada.gov.ua
Тема. Захист прав ВІЛ-інфікованих громадян
1. Захист прав ВІЛ-інфікованих.
2. Права і свободи ВІЛ-інфікованих дітей.
3. Доступність послуг та права людей, які живуть з ВІЛ в Україні
Література
1 Закон України про запобігання захворюванню СНІД та
соціальний захист населення : прийнятий на Iv сесії Верх. Ради України
дванадцятого скликання 12 грудня 1991 р. – Київ : Україна, 1993. – 15 с.
2. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної ради
України 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу :
www.rada.gov.ua
Тема. Соціально-правовий захист бездомних та безпритульних
дітей
1. Правове забезпечення права на захист безпритульних дітей.
2. Система обліку та реєстрації безпритульних дітей.
3. Запобігання бездомності і безпритульності.
4. Система реінтеграції бездомних осіб і безпритульних дітей.
5. Закладами соціального захисту для безпритульних дітей.
Література
1.
Закон України “Про охорону дитинства” : прийнятий 26
квітня 2001 року № 2402-III, із змінами станом 16 червня 2011 р. //
Режим доступу : www.rada.gov.ua
2.
Закон України «Про основи соціального захисту бездомних
осіб і безпритульних дітей» : прийнятий 2 червня 2005 року № 2623-IV
// Режим доступу : www.rada.gov.ua
3.
Закон України «Про органи і служби у справах дітей та
спеціальні установи для дітей» : прийнятий 24 січня 1995 року № 20/95ВР, станом на 9 вересня // Режим доступу : www.rada.gov.ua
4.
Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір
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11.

12.

місця проживання в Україні» : прийнятий 11 грудня 2003 року № 1382IV // Режим доступу : www.rada.gov.ua
5.
Закон
України «Про соціальні послуги» : прийнятий 19
червня 2003 року № 966-IV // Режим доступу : www.rada.gov.ua
6.
Закон України «Про волонтерську діяльність» : прийнятий 19
квітня 2011 року № 3236-VI // Режим доступу : www.rada.gov.ua
Тема. Соціальний супровід неповнолітніх правопорушників
1. Поняття та види відповідальності.
2. Дисциплінарна відповідальність неповнолітніх.
3. Матеріальна відповідальність неповнолітніх.
4. Поняття,
зміст,
підстава
та
форми
кримінальної
відповідальності.
5. Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної
відповідальності
Література
1. Закон України „Про органи і служби для дітей та спеціальні
установи для дітей” від 21 січня 1995 р. № 20/95-ВР, зі змінами
[Електронний ресурс] // Режим доступу : www.rada.gov.ua
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня
1984 р. № 8073-Х, зі зімінами [Електронний ресурс] // Режим доступу :
www.rada.gov.ua
3. Конвенція Про правову допомогу і правові відносини у
цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.02.1993 р.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997_009.
4. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної ради
України 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу :
www.rada.gov.ua
5. Кримінальне право України. Заг. Частина : підручник для
студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти / за ред. проф..
М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – Київ ; Харків : Юрінком Інтер
: Право, 2002. – 416 с.
6. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ, зі
змінами [Електронний ресурс] // Режим доступу : www.rada.gov.ua
7. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV
[Електронний
ресурс].
[Режим
доступу]
:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
8. Цивільно-процесуальний кодекс від 18 березня 2004 р. № 1618IV, зі змінами [Електронний ресурс] // Режим доступу :
www.rada.gov.ua
Тема. Правовий захист осіб з інвалідністю
1. Поняття та правовий статус дітей-інвалідів та інвалідів з
дитинства: нормативно-правове забезпечення їх захисту
2. Соціальна політика держави та моделі інвалідності.
3. Система соціальної допомоги дітям з обмеженими
можливостями
4. Заклади соціальної реабілітації
5. Реалізація права на освіту та працю дітьми-інвалідами
Література
1. Декларація про права розумово неповноцінних (1971 р.) // Режим
доступу : www.rada.gov.ua.
2. Декларація про права осіб з інвалідністю (1975 р.) // Режим
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доступу : www.rada.gov.ua.
3. Конвенція про права дитини (1989 р.) // Режим доступу :
www.rada.gov.ua.
4. Всесвітня декларація про забезпечення виживання та розвитку
дітей (1990 р.) // Режим доступу : www.rada.gov.ua.
5. Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для осіб з
інвалідністю (1993 р.) // Режим доступу : www.rada.gov.ua.
6. Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з
інвалідністю в Україні" // Режим доступу : www.rada.gov.ua.
7. Закон України "Про державну соціальну допомогу особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю"// Режим доступу :
www.rada.gov.ua.

13.

14.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. Соціальна допомога громадянам в
Україні
Тема. Соціальна допомога сім’ям з дітьми
1. Соціальна допомога у зв’язку з вагітністю та пологами
2. Одноразова соціальна допомога при народженні дитини
3. Соціальна допомога одиноким матерям (батькам)
4. Соціальна допомога опікунам (піклувальникам)
5. Соціальна допомога при усиновленні
6. Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від
сплати аліментів
7.Одноразова допомога «Матері-героїні»
Література
1. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям :
Закон України прийнятий 1 червня 2000р., зі змінами [Електронний
ресурс] // Режим доступу : www.rada.gov.ua
2. Про державну допомогу сім'ям з дітьми : Закон України
прийнятий 21 листопада 1992 року, зі змінами [Електронний ресурс] //
Режим доступу : www.rada.gov.ua
3. Про охорону дитинства : Закону України прийнятий 26.04.2001
№ 2402-III, зі змінами [Електронний ресурс] // Режим доступу :
www.rada.gov.ua
4. Порядок призначення і виплати державної допомоги сім'ям з
дітьми : постанова Кабінету Міністрів України 27 грудня 2001 р. №
1751 [Електронний ресурс] // Режим доступу : www.rada.gov.ua
Тема. Соціальна допомога особам з інвалідністю
1. Право на соціальну допомогу та її види.
2. Розміри державної соціальної допомоги та її виплата.
3. Державні та громадські організації, що опікуються дітьмиінвалідами.
Література
1. Андрієнко В. Інвалідам реальний захист / Андрієнко В. //
Урядовий кур’єр. – 2000. – 2 грудня.
2. Державна програма соціального захисту інвалідів // Урядовий
кур’єр. – 2000. – 27 травня.
3. Допомога дітям-інвалідам // Урядовий кур’єр. – 2000. – 24
березня.
4. Качан Л. Соціальний захист дітей-інвалідів в Україні / Качан Л. //
Соц.захист. – 2000. – № 7. – С. 34-36.
5. Толстоухова С.В. Діяльність центрів соціальних служб для
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молоді України : сучасний стан і перспективи розвитку / Толстоухова
С.В. – К., 1999. – 112 с.
6. Успенская Т. Под опекой дети-инвалиды / Успенская Т. //
Социальная работа. – 2003. – № 1. – С. 33-35.
Тема. Загальні засади реалізації права на пенсію в Україні
1. Реформування системи пенсійного забезпечення
2. Право громадян України на державне пенсійне забезпечення
3. Види державних пенсій
4. Особи, які мають право на трудову пенсію
5. Пенсійне забезпечення військовослужбовців та їх сімей
6. Особи, які мають право на соціальну пенсію
7. Добровільне страхування додаткової пенсії
8. Органи, що здійснюють пенсійне забезпечення
15.

16.

Література
1. Буряченко О. Пенсійна система України: еволюція розвитку
[Електронний ресурс] / О. Буряченко / / Режим доступу:
lvivacademy.com
2. Жуков В. Соціальна політика: світові тенденції та моделі,
застосування в Україні / Жуков В. // Соціальна політика та менеджмент
у соціальній роботі / за заг. ред. І. Звєрєвої та Г. Лактіонової. – Київ :
Наук, світ, 2001. – С. 8–23.
3. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування : Закон
України від 09.07.2003 р. № 1058-ГУ, зі змінами [Електронний ресурс]
// Режим доступу : www.rada.gov.ua
Тема. Захист багатодітних та малозабезпечених сімей
1 Правовий статус багатодітної сім’ї.
2 Нормативне забезпечення та порядок призначення соціальної
допомоги.
3 Порядок надання почесного звання України "Мати-героїня"
4 Поняття малозабезпеченої сім’ї та необхідність її підтримки.
5 Правові гарантії дітей в малозабезпечених сім’ях.
6 Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім'ям
Література
1. Закон України “Про охорону дитинства” : прийнятий 26 квітня
2001 року № 2402-III, із змінами станом 16 червня 2011 р. // Режим
доступу : www.rada.gov.ua
2. Закон України «Про соціальні послуги» : прийнятий 19 червня
2003 року № 966-IV // Режим доступу : www.rada.gov.ua
3. Сімейний кодекс України : прийнятий 10 січня 2002 року №
2947–III, станом на 19 квітня 2011р. // Режим доступу : www.rada.gov.ua
4. Закон
України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім'ям» : прийнятий 1 червня 2000 року № 1768-III,
станом на 6 липня 2011р. // Режим доступу : www.rada.gov.ua
5. Постанова Кабінет Міністрів України «Про затвердження
Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім'ям» : прийнятий 24 лютого 2003 р. № 250 //
Режим доступу : www.rada.gov.ua
6. Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» :
прийнятий 21 листопада 1992 року № 2811-XII, станом на 16 червня
2011р. // Режим доступу : www.rada.gov.ua
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7. Закон України “Про охорону дитинства” : прийнятий 26 квітня
2001 року № 2402-III, із змінами станом 16 червня 2011 р. // Режим
доступу : www.rada.gov.ua
8. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях.
Навчальний посібник.-К.: Центр навчальної літератури, 2003.-134 с.
9. Державна доповідь про становище дітей в Україні за
підсумками 2007 року / кер. автор. колективу А.Г. Зінченко. –
Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту; Державний
департамент з усиновлення та захисту прав дитини; Державний
інституту розвитку сім’ї та молоді. – К. – 2008. – 242 с.
10.
Інновації в роботі з ресоціалізації неповнолітніх,
засуджених до покарань, не повязних з позбавленням волі: Методичні
матеріали / за заг. ред. В. П. Лютого. – К.: СССМ, 2005. – 104 с.
11.
Соціальна робота: технологічний аспект: Навч. посібник /
За ред. А.Й. Капської. – К.: Центр навч. літ., 2004. – С.328 – 346.
12.
Черенько Л.М. Новий погляд на проблему української
бідності / Черенько Л.М. // Демографія та соціальна економіка:
Науково-економічний та суспільно-політичний журнал. – К.: Ін-т
демографії та соціальних досліджень НАНУ, 2008. № 1 – с. 75-84.
Тема. Соціальний захист сімей учасників АТО
1. Статус учасника бойових дій.
2. Соціальні гарантії встановлені для військовослужбовців.
3. Пільги учасників бойових дій.
4. Пільги членам сім’ї загиблого учасника АТО.
Література
1. Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, які
захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність
України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення : постанова Кабінету Міністрів України від
20 серпня 2014 р. № 413 [Електронний ресурс] // Режим доступу :
www.rada.gov.ua
2. Порядок надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо
переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі
на оплату житлово-комунальних послуг : постанова Кабінету Міністрів
України від 1 жовтня 2014 р. № 505 [Електронний ресурс] // Режим
доступу : www.rada.gov.ua
3. Порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік
внутрішньо переміщеної особи : постанова Кабінету Міністрів України
від 1 жовтня 2014 р. № 509 [Електронний ресурс] // Режим доступу :
www.rada.gov.ua
Тема. Щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним
особам
1. Порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо
переміщеної особи
2. Право на отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо
переміщеним особам
3. Порядок отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо
переміщеним особам
4. Відмова у призначенні щомісячної адресної допомоги внутрішньо
переміщеним особам
Література
1 Порядок надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо
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переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі
на оплату житлово-комунальних послуг : постанова Кабінету Міністрів
України від 1 жовтня 2014 р. № 505 [Електронний ресурс] // Режим
доступу : www.rada.gov.ua
2 Порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік
внутрішньо переміщеної особи : постанова Кабінету Міністрів України
від 1 жовтня 2014 р. № 509 [Електронний ресурс] // Режим доступу :
www.rada.gov.ua
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV. Реалізація житлових та майнових прав неповнолітніх
Тема. Право власності та інші речові права дітей та молоді
4
1. Основні категорії цивільного права.
2. Законодавче забезпечення житлових і майнових прав дитини:
міжнародний та вітчизняний досвід.
3. Діяльність державних структур, спрямована на захист житлових і
майнових прав дітей.
4. Права дітей у процесі надання житлових приміщень громадянам
та у процесі виселення їх.
5. Набуття та припинення права власності
6. Право спільної власності
7. Спільна сумісна власність подружжя
Література:
1.Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної ради
України 28 червня 1996 р. // Режим доступу : www.rada.gov.ua
2. Житловий кодекс України : прийнятий 30 червня 1983р., станом
на 1.07.2010 р. // Режим доступу : www.rada.gov.ua
3. Закон України “Про передачу об'єктів права державної та
комунальної власності” : прийнятий 3 березня 1998 року №147/98-ВР, зі
19.
змінами станом на 24 вересня 2008 р. // Режим доступу :
www.rada.gov.ua
4. Цивільний кодекс України : прийнятий 6 січня 2003 року № 435IV, зі зімнами станом на 24 липня 2009 р. // Режим доступу :
www.rada.gov.ua
5.Цивільно-процесуальний кодекс : прийнятий 18 березня 2004 р.
№ 1618-IV, зі змінами станом на 21 травня 2009 р. // Режим доступу :
www.rada.gov.ua
6. Домашенко М.В. Власність і право власності: нариси з історії,
філософії, теорії і практики регулювання відносин власності в Україні /
М.В. Домашенко, В.Є. Рубаник. - X., 2002.
7. Житлове законодавство України : Забезпечення житлом.
Приватизація. Субсидії. Захист власності: За станом законодавства на 1
червня 1998 р.). – К. : Юрінком Інтер, 1998. – 448 с.
8.Цивільне право України : підручник / Є. О. Харитонов, Н. О.
Саніахметова. - К. : Істина, 2005. - 761 с.
9. Шевченко Я.М. Проблеми вдосконалення правового
регулювання права приватної власності : монографія / Я.М.Шевченко,
М.В.Венецька, І.М. Кучеренко. - К., 2005.- С. 21.
Тема. Захист майна дітей, які перебувають під опікою
2
1. Реалізація житлових і майнових прав дітей-сиріт та дітей,
20.
позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою
(піклуванням) у сім’ях громадян.
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2. Реалізація житлових і майнових прав дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, які виховуються у державних
закладах.
3. Реалізація житлових і майнових прав дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, які виховуються в дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях.
4. Реалізація житлових і майнових прав дітей-інвалідів.
5. Реалізація житлових і майнових прав неповнолітніх, що
перебувають у закладах соціальної реабілітації.
Література
1. Захист житлових та майнових прав дітей : інформаційнометодичні рекомендації для соціальних служб у справах неповнолітніх
/ Ж.В.Петрочко [та ін.]. – Київ, 2004. – 84 с.
2. Захист і забезпечення дотримання життєвих і майнових прав
дітей : тематична Державна доповідь про становище дітей в Україні за
підсумками 2001 року. – Київ : ДІПСМ, 2002.– 160 с.
3. Карпенко О. Законодавче забезпечення сімейних форм
утримання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, за законодавством України / О. Карпенко //
Підприємство, господарство і право. – 2001. – № 3. – С. 58-60.
4. Лепех О. Правовий режим грошей як спільного майна подружжя
/ О. Лепех // Право України. – 2013. – № 10. – С. 85–95.
5. Сімейне право України : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Ю. М.
Фролов [та ін.]. – Донецьк : Донбас, 2014. – 340 с.
6. Сімейне право України : підручник / [Баранова Л. М. та ін.] ; за
заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Жилінкової. – 3-тє вид., переробл. і
доповн. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 260 с.
7. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. № 2947-ІІІ, зі
змінами [Електронний ресурс] // Режим доступу : www.rada.gov.ua
8. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV
[Електронний
ресурс].
[Режим
доступу]
:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
9. Цивільно-процесуальний кодекс від 18 березня 2004 р. № 1618IV, зі змінами [Електронний ресурс] // Режим доступу :
www.rada.gov.ua
Тема. Реалізація права на успадкування неповнолітніми
1. Поняття спадкового права
2. Спадкування за законом
3. Спадкування за заповітом
4. Спадкові права дітей
Література
1. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної
ради України 28 червня 1996 р. // Режим доступу : www.rada.gov.ua
2. Житловий кодекс України : прийнятий 30 червня 1983р.,
станом на 1.07.2010 р. // Режим доступу : www.rada.gov.ua
3. Сімейний кодекс України : прийнятий 10 січня 2002 р. №
2947-ІІІ, зі змінами станом на 4 червня 2009 р. // Режим доступу :
www.rada.gov.ua
4. Цивільний кодекс України : прийнятий 6 січня 2003 року №
435-IV, зі зімнами станом на 24 липня 2009 р. // Режим доступу :
www.rada.gov.ua
5. Цивільно-процесуальний кодекс : прийнятий 18 березня 2004
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р. № 1618-IV, зі змінами станом на 21 травня 2009 р. // Режим доступу :
www.rada.gov.ua
6. Бойко М.Д. Процесуальні документи у сфері цивільноправових відносин (зразки документів, коментарі, роз’яснення) / М.Д.
Бойко, М.А. Хазін. – К. : Атіка, 2008. – 616 с.
7. Сімейне право України : підручник / Л.М. Баранова, В.І.
Борисова, І.В. Жилінкова та ін. ; за заг. ред. В.І. Борисової та І.В.
Жилінкової. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 264 с.
8. Сімейне право України у схемах : навч. посіб. / В.І.Бобрик та
ін. – К. : Атака, 2005.
9. Цивільне право України : навч. посібник / за заг. ред. Л.A.
Біркжова, Ю.О. Заіки. - К. : Істина, 2004. - 216 с.
10. Цивільне право України : підручник / Є. О. Харитонов, Н. О.
Саніахметова. - К. : Істина, 2005. - 761 с.
11. Шевченко Я.М. Проблеми вдосконалення правового
регулювання права приватної власності : монографія / Я.М.Шевченко,
М.В.Венецька, І.М. Кучеренко. - К., 2005.- С. 21.
Разом

56

6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
Завдання для самостійної роботи 1
1. Знайти в ЗМІ та Інтернеті інформацію про порушення прав, свобод людини у сучасному
суспільстві.
2. Прокоментувати та проаналізувати їх.
Завдання для самостійної роботи 2
1. Знайти в ЗМІ та Інтернеті інформацію про порушення прав дітей в Україні та за кордоном
2. Знайти в ЗМІ та Інтернеті інформацію про захист прав дітей в Україні та за кордоном
3. Прокоментувати та проаналізувати їх.
Завдання для самостійної роботи 3
1. Опрацювати Конституції декількох європейських країн (за вибором) про наявні права,
свободи та обов´язки громадян.
2. Порівняти з Конституцією України. Порівняти та проаналізувати їх.
Країна
Форма
Права,
Обов´язки
Захист прав Узгодженість з
державного
свободи
громадян
дітей
нормами
устрою
громадян
міжнародного
права
Завдання для самостійної роботи 4
1. Підшукати в літературних джерелах, газетах приклади розлучень, проаналізувати
їх.
2. Навести приклади з різноманітних джерел фіктивних чи фактичних шлюбів.
Прокоментувати причини їх утворення.
3. Опрацювати наведені статті. Узагальнити свої знання.
4. Проаналізувати наведені приклади шлюбних договорів.
Завдання для самостійної роботи 5
1. Знайти в ЗМІ та Інтернеті інформацію про позбавлення батьківських прав.
2. Знайти в ЗМІ та Інтернеті інформацію про випадки взяття дітей (батьків) під опіку.
3. Прокоментувати та проаналізувати їх.
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Завдання для самостійної роботи 6
1. Опрацювати Закон України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту” та „Про
вищу освіту”.
2. Опрацювати Закон України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку
молоді в Україні.”
3. Наведіть приклади сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в
Україні.
Завдання для самостійної роботи 7
1. Знайти в ЗМІ та Інтернеті інформацію про порушення трудових прав неповнолітніх.
2. Знайти в ЗМІ та Інтернеті інформацію про порушення права на відпустку.
2. Прокоментувати та проаналізувати їх.
Завдання для самостійної роботи 8
1. Навести з різноманітних джерел приклади випадків особливості кримінальної
відповідальності та покарання неповнолітніх.
2. Опрацювати Закон України „Про органи і служби для дітей та спеціальні установи
для дітей”
3. Порівняти діяльність органів і служб у справах дітей (основний напрям і зміст їх
діяльності) та служби пробації.
Завдання для самостійної роботи 9
Розробити програму виявлення проявів сімейного насилля
Завдання для самостійної роботи 10
Розробити програму залучення студентів до первинної профілактики ВІЛ-інфекції
Завдання для самостійної роботи 11
Проаналізувати причини виникнення безпритульності та розробити механізм
залучення таких дітей до громадських ініціатив
Завдання для самостійної роботи 12
1. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.
2. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.
Завдання для самостійної роботи 13
Розробити соціальну рекламу щодо захисту осіб з інвалідністю
Завдання для самостійної роботи14
1. Поняття та ознаки державних допомог.
2. Допомога в разі вагітності та пологів.
3. Допомога по догляду за дитиною.
4. Поняття та ознаки соціальних пільг як виду соціального забезпечення.
5. Відмітність соціальних пільг від інших, близьких за змістом і способом надання.
Завдання для самостійної роботи 15
Узагальнити основні проблеми належного забезпечення осіб з інвалідністю
Завдання для самостійної роботи16
1. Управління солідарною системою загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування.
2. Система, принципи та суб’єкти недержавного пенсійного забезпечення.
3. Недержавні пенсійні фонди, їх види та органи управління.
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4. Пенсійний контракт і пенсійна схема.
Завдання для самостійної роботи 17
Розробити алгоритм або схему (критерії, принципи) захисту, підтримки багатодітних
та малозабезпечених сімей
Завдання для самостійної роботи 18
1. Соціальні гарантії встановлені для військовослужбовців
2. Пільги учасників бойових дій
3. Пільги членам сім’ї загиблого учасника АТО
Завдання для самостійної роботи 19
1. Порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної
особи
2. Право на отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним
особам
Завдання для самостійної роботи 20
1. Розробити класифікацію житлового фонду України, виділити основні види
житлових приміщень.
2. Класифікувати основні житлові права та обов’язки громадян.
3. Проаналізувати систему управління житловим фондом.
Завдання для самостійної роботи 21
1. Скласти перелік основних нормативних документів, які регулюють користування
жилими будинками приватного житлового фонду.
2. Ознайомитися з правилами складання договору з найму жилого приміщення, що
належить громадянинові.
3. Розглянути правові аспекти надання житла громадянам, які проживають у
будинках, що підлягають знесенню.
Завдання для самостійної роботи 22
1. Розробити методичні матеріали для проведення консультації з клієнтом з питань
спадкування за заповітом.
2. Розробити методичні матеріали для проведення консультації з клієнтом з питань
спадкування за законом.
6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Форми оцінювання: усне опитування у вигляді мультимедійного представлення
розроблених по темах проектів, модульна контрольна робота, підсумковий тест. Критерії
оцінювання подано в таблиці 6.1,, розподіл балів для денної форми таблиця 6.2 та 6.3, для
заочної форми таблиця 6.4 та 6.5, для заочної форми на базі молодшого спеціаліста таблиця
6.6.
Таблиця 6.1
Критерії оцінювання висвітлення основного завдання (доповіді) студента на
практичному занятті
Критерії
Характер
Бал
пізнавальної
Структура відповіді
Характер відповіді
діяльності
1
Роз’яснення
Зачитує виклад
Глибоке усвідомлення
переважної
матеріалу за лекцією та
представлених позицій
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кількості позицій
Виділення та
роз’яснення всіх
ключових моментів

2

одним підручником
Поєднує виклад
матеріалу за лекцією і
кількома підручниками,
користуючись записами
Поєднує виклад
матеріалу за лекцією і
кількома підручниками,
не користуючись
записами

Повне розкриття
питання,
підкріплення
викладу фактами та
описаними
прикладами
Наведення власних
прикладів щодо
прикладного
застосування
розкритих проблем

3

4

Розуміння теорії питання та
прикладного її застосування
Виділення ключових позицій
питання та акцентування на
них уваги

Чітка структурована
відповідь за попередньо
підготовленим планом та
детальним описом його
позицій, використання
додаткових джерел

Повне та ґрунтовне
висвітлення проблеми,
узагальнення викладеного у
вигляді чіткого переліку
позицій
Таблиця 6. 1

Розподіл балів для складання заліку
6 семестр
Модульний
контроль
(мах = 60
балів)
Модуль 2
МКР
МКР 2
1

Поточний контроль
(мах = 40 балів)
Модуль 1
Змістовий
модуль 1
Т Т2 Т 3
1
3

3

3

Змістовий модуль 2
Т4

Т5

Т6

Т7

Т8
Т9

4

3

3

3

3

3

Т
1
0
3

Т1
1

Т1
2

3

3

Т
13

20

40

Загальна
кількіст
ь балів

100

3
Таблиця 6.2

Розподіл балів для складання екзамену
7 семестр
Поточний контроль
(мах = 40 балів)

Модульний
контроль
(мах = 60
балів)

Модуль 1

Модуль 2

Змістовий модуль 3

Змістовий модуль 4

Т Т2 Т3 Т4 Т Т Т Т Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15
1
5 6 7 8
3 2 3 2 3 3 2 3 3
3
3
2
2
3
3

МКР
3

МКР
4

40

20

Загальна
кількість
балів

100

20

Шкала оцінювання
Таблиця 6.3
Оцінка в балах
за всі види навчальної
діяльності

Оцінка
для екзамену

90 – 100
82 – 89

Відмінно
Дуже добре

75 - 81

Добре

67 -74
60 - 66

Задовільно
Достатньо

1 – 59

Незадовільно

для заліку

Зараховано

Незараховано (з
можливістю повторного
складання)
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8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ
1. Теоретична та правова база Конвенції про права дитини.
2. Конвенція про освіту та виховання дітей.
3. Завдання Сімейного кодексу. Учасники сімейних відносин.
4. Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов’язків.
5. Шлюб. Державна реєстрація шлюбу.
6. Недійсність шлюбу. Правові наслідки недійсності шлюбу.
7. Права та обов’язки подружжя по утриманню.
8. Особисті немайнові права та обов’язки батьків і дітей.
9. Права батьків і дітей на майно.
10. Обов’язок батьків по утримуванню дітей і його виконання.
11. Обов’язок повнолітніх дітей утримувати батьків та його виконання.
12. Трудові права неповнолітніх.
13. Реалізація трудових прав вагітних жінок, молодих мам та неповнолітніх
14. Соціально-правовий захист осіб, які зазнали насилля
15. Попередження всіх форм сімейного насилля
16. Соціально-правовий захист членів неблагополучних сімей
17. Правоий захист дітей, які опинились в складних життєвих обставинах
18. Захист прав ВІЛ-інфікованих громадян
19. Соціально-правовий захист бездомних та безпритульних дітей
20. Соціальний супровід неповнолітніх правопорушників
21. Розробити алгоритм правового супроводу окремої категорії сім’ї з конкретної
проблеми
22. Правовий захист осіб з інвалідністю
23. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.
24. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.
25. Органи і служби у справах дітей: повноваження, напрями діяльності, особливості
залучення інших фахівців.
25

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ
1.
Теоретико-методологічне обґрунтування поняття соціальна допомога
2.
Поняття «соціальна допомога» та її суб’єкти.
3.
Обгрунтування поняття «законодавство». Основи законодавства про соціальну
допомогу громадянам.
4.
Основні види соціальних допомог в Україні
5.
Адресність та способи адресування
6.
Найважливіші міжнародні правові акти та міжнародні організації, діяльність
яких спрямована на забезпечення соціальної допомоги особистості
7.
Правові засади соціальної допомоги в зарубіжних країнах
8.
Система надання соціальної допомоги в Німеччині
9.
Види та умови отримання соціальної допомоги в Польщі
10.
Характеристика системи надання соціальної допомоги Великої Британії
11.
Законодавство про соціальну допомогу громадянам у США
12.
Види та умови отримання соціальної допомоги у Швеції
13.
Система надання соціальної допомоги в Угорщині
14.
Характеристика системи надання соціальної допомоги Італії
15.
Законодавство про соціальну допомогу громадянам Китаю
16.
Соціальна допомога сім’ям з дітьми
17.
Характеристика видів соціальних допомог сім’ям з дітьми та основні умови їх
призначення
18.
Соціальна допомога у зв’язку з вагітністю та пологами
19.
Одноразова соціальна допомога при народженні дитини
20.
Соціальна допомога одиноким матерям (батькам)
21.
Соціальна допомога опікунам (піклувальникам)
22.
Соціальна допомога при усиновленні
23.
Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати
аліментів
24.
Одноразова допомога «Матері-героїні»
25.
Умови призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
26.
Поняття та критерії оцінювання малозабезпечених сімей
27.
Перелік документів необхідних для отримання допомоги малозабезпечених
сімей
28.
Призначення та припинення виплати державної соціальної допомоги
малозабезпечених сімей
29.
Основні види допомоги та пільг багатодітних сімей
30.
Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для
покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг
31.
Порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо
переміщеної особи
32.
Право на отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним
особам
33.
Відмова у призначенні щомісячної адресної допомоги внутрішньо
переміщеним особам
34.
Допомога учасникам АТО та членам сімей загиблих під час АТО
35.
Соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам
36.
Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II
групи внаслідок психічного розладу
37.
Поняття «дитина-інвалід» та «інвалід з дитинства».
38.
Право на соціальну допомогу дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства
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39.
Умови призначення, припинення та поновлення соціальної допомоги інвалідам
з дитинства та дітям-інвалідам
40.Поняття «дієздатність неповнолітніх» та особливості її набуття.
41. Законодавче забезпечення житлових та майнових прав неповнолітніх
42. Особливості успадкування неповнолітніх за законом та заповітом.
43. Управління майном неповнолітніх.
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