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Перелік навчальних дисциплін вільного вибору (спеціалізації) здобувачів вищої освіти  

спеціальності 231 Соціальна робота 

курс І 2019/2020 н. р. (Р/11-м), (термін навчання 1 рік і 10 місяців) ОС молодший бакалавр  

Блок № 1  

№ Назва навчальної дисципліни Кількість кредитів 

ЄКТС/  годин за 

навчальним планом 

Форма 

контролю 

Семестр Кафедра, яка забезпечує викладання 

дисципліни 

1. Технології роботи соціального 

гувернера 
4/120 залік 4 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

2. Соціальна робота в інклюзивному 

середовищі 
6/180 екзамен 4 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

3. Інноваційні моделі надання 

соціальних послуг 
5/150 залік 4 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

4. Основи консультування 6/180 екзамен 4 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

5. Соціально-педагогічна робота у сфері 

дозвілля 
5/150 екзамен 2 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

6. Самовиховання та саморегуляція 

особистості 
4/120 залік 4 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Блок №2 

№ Назва навчальної дисципліни Кількість кредитів 

ЄКТС/  годин за 

навчальним планом 

Форма 

контролю 

Семестр Кафедра, яка забезпечує викладання 

дисципліни 

1. Соціальна геронтологія 4/120 залік 4 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

2. Правові основи соціальної роботи 6/180 екзамен 4 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

3. Ведення професійних документів 5/150 залік 4 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

4. Соціальна робота з жінками 6/180 екзамен 4 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

5. Технології соціально-педагогічної 

роботи 
5/150 екзамен 2 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

6. Соціальна робота з різними групами 
клієнтів 

4/120 залік 4 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Розглянуто та затверджено на засіданні науково-методичної комісії факультету (протокол №2 від 10 жовтня 2019 р.) 

Декан факультету                                                                                                    Кравченко О.О. 
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Перелік навчальних дисциплін вільного вибору (спеціалізації) здобувачів вищої освіти  

спеціальності 231 Соціальна робота 

курс І 2019/2020 н. р. (П/11-м, П/12-м), (термін навчання 1 рік і 10 місяців) ОС молодший бакалавр 

Блок № 1  

№ Назва навчальної дисципліни Кількість кредитів 

ЄКТС/  годин за 

навчальним планом 

Форма 

контролю 

Семестр Кафедра, яка забезпечує викладання 

дисципліни 

1. Юридична психологія 5/150 залік 4 Кафедра психології 

2. Політична психологія 6/180 екзамен 4 Кафедра психології 

3. Психологія спорту 120/4 залік 4 Кафедра психології 

4. Основи психосоматики 5/150 екзамен 4 Кафедра психології 

5. Психологічна служба в системі освіти 5/150 екзамен 2 Кафедра психології 

6. Психологія управління 5/150 екзамен 3 Кафедра психології 

Блок №2 

№ Назва навчальної дисципліни Кількість кредитів 

ЄКТС/  годин за 

навчальним планом 

Форма 

контролю 

Семестр Кафедра, яка забезпечує викладання 

дисципліни 

1. Екстремальна психологія 5/150 залік 4 Кафедра психології 

2. Психологічна оцінка персоналу 6/180 екзамен 4 Кафедра психології 

3. Математичні методи в психології 4/120 залік 4 Кафедра психології 

4. Основи психотренінгу 5/150 екзамен 4 Кафедра психології 

5. Психологія влади 5/150 екзамен 2 Кафедра психології 

6. Психологія мислення 5/150 екзамен 3 Кафедра психології 

Розглянуто та затверджено на засіданні науково-методичної комісії факультету (протокол №2 від 10 жовтня 2019 р.) 

Декан факультету                                                                                                    Кравченко О.О. 

 


