
Силабус навчальної дисципліни 

«ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ» 

Галузь знань: 23 Соціальна робота 

Спеціальність: 231 Соціальна робота 

Освітня програма: Соціальна робота 

Рівень вищої освіти: початковий (короткий) 

Курс: І 

Семестр:І  

Факультет Факультет соціальної та психологічної освіти 

Кафедра Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Викладач(-і) ПІБ: Моргай Лілія Анатоліївна  

Посада: доцент кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 
E-mail (корпоративна електронна адреса): 

l.a.morghaj@udpu.edu.ua 

 

Лінк на освітній контент 

дисципліни 

Посилання на дисципліну, розміщену в середовищі системи 

дистанційного навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (Moodle)  

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=9140 
 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента  

Загальний обсяг 

дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

3 кредити ЄКТС, 90 годин 

Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції (22 год.), практичні (24 год.), самостійна 

робота (44 год.) 

Заочна форма: лекції (4 год.), практичні (8 год.), самостійна 

робота (78 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Очікується, що студенти будуть дотримуватися 

принципів академічної доброчесності, усвідомлюючи 

наслідки її порушення, що визначається Кодексом 

академічної доброчесності Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Відвідування занять. 

Відвідування занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають лекції і практичні 

заняття курсу. Пропуски семінарських (практичних) занять 

відпрацьовуються в обов’язковому порядку. Студент 

зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття упродовж 

двох тижнів з дня пропуску заняття. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Під час виконання індивідуальних завдань творчого 

характеру здобувачі вищої освіти досліджують та аналізують 

процеси в галузі соціальної роботи, креативно підходять до 

пошуку джерел та формують схеми вирішення проблем із 

соціальної роботи. 

 

Що будемо вивчати?  Поєднання знань теорії і практики соціальної роботи; 

набуття практичних навичок здійснення соціальної роботи з 

групами клієнтів, котрі потребують підтримки і захисту; 

mailto:l.a.morghaj@udpu.edu.ua
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https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=9140


самовиховання і саморегуляція якостей необхідного 

спеціального профілю. 

 

Чому це треба вивчати?  Мета вивчення дисципліни полягає у ознайомленні 

студентів  з професійною діяльністю соціальних інституцій, 

державних і недержавних організацій, груп і окремих 

індивідів із надання допомоги особі чи групі людей у 

здійсненні успішної соціалізації. 

 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Відповідно до вимог освітньої програми студенти повинні: 

знати: 
– специфіку роботи в різному соціальному середовищі;  

– передовий вітчизняний і зарубіжний досвід соціальної 

діяльності;  

– співвідношення природних і соціальних чинників у 

становленні психіки та у поведінці людей; 

– основні закономірності й форми регулювання 

соціальної поведінки у соціальних спільнотах і групах, 

особливості перебігу соціальних процесів; 

– основи соціологічного аналізу. 

вміти: 

– забезпечити посередництво між особистістю і сім’єю, а 

також між громадськими та державними організаціями;  

– стимулювати клієнта до соціально значимої діяльності;  

– здійснювати організаційно-управлінську роботу на 

різних об’єктах професійної діяльності;  

– надавати правову, медичну, психологічну, педагогічну 

допомогу. 

Програмні результати навчання:   

ПРН 1. Здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з 

різних джерел для розв’язування професійних завдань і 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між соціальними 

подіями та явищами.  

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Процес вивчення дисципліни спрямований на 

формування наступних компетенцій:  

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 10. Визначеність і наполегливість щодо поставлених 

завдань і взятих обов’язків.  

ФК 1. Знання і розуміння сутності, значення і видів 

соціальної роботи. 

Розвинути базові soft skills: креативність, робота в 

команді, емоційний інтелект, взаємодія з людьми, 

формування власної думки та прийняття рішень.  

Зміст дисципліни Тема 1. Соціальна робота як єдність теоретичних знань, 

практичної та навчальної діяльності. 

Тема 2. Еволюція суспільної допомоги і соціальної 

роботи. 

Тема 3. Відносини між соціальними працівниками і 

клієнтами. 
Тема 4.  Моделі соціальної роботи. 



Тема 5. Психологічні, соціологічні, комплексні моделі 

соціальної роботи. 

Тема 6. Соціальна робота з людьми, що мають 

функціональні обмеження. 

Тема 7. Соціальна робота з проблемними сім’ями та 

дітьми, що залишилися без піклування батьків. 

Тема 8. Соціальна робота з людьми похилого віку. 

Тема 9. Соціальна робота з безробітними та бездомними 

людьми. 

Тема 10. Соціальна робота з людьми, які зазнали 

насильства в сім՚ї. 

Тема 11. Соціально-педагогічна робота з переселенцями в 

Україні. 

Тема 12. Соціальна робота з людьми, залежними від 

психоактивних речовин та хворими на ВІЛ/СНІД. 

Обов’язкові завдання Виконання передбачених планом завдань до всіх 

практичних занять; підготовка та виконання ІНДЗ; самостійне 

опрацювання та конспектування основних понять у вигляді 

словника термінів; підготовка повідомлень та доповідей до 

кожної теми практичного заняття. 

 

Міждисциплінарні зв’язки  «Історія соціальної роботи», «Теорія соціальної роботи», 

«Основи соціалізації особистості»  

Інформаційне забезпечення 

(з репозитарію,  фонду 

бібліотеки УДПУ та ін.) 

1. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери. 2-ге 

видання / За заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої. Київ, Сімферополь : 

Універсум, 2013. 536 с. 

2. Заєць С. С. Вступ до спеціальності «Соціальна робота» 

в схемах і таблицях : навч. посіб.[для студ. вищ. навч. закл.]  

Умань, 2016. 58 с. 

3. Лукашевич М. П., Семигіна Т. В. Соціальна робота: 

підручник. Київ, 2009. 367 с. 

4. Семигіна Т. В., Мигович І. І., Грига І. М., 

Кабаченко Н. В., Савчук О. М., Лисенко О. П. Теорії і методи 

соціальної роботи : підручник. Київ : Академвидав,2005. 

327 с. 

5. Семигіна Т., Бойко А., Богдан Д., Банас О., 

Бляхавський Я. Соціальна робота з людьми, які живуть із 

ВІЛ/СНІДом : методичний посібник для проведення курсів 

підвищ. кваліфікації. Київ : Києво-Могилянська академія, 

2007. 615.  

6. СемигінаТ. Сучасна соціальна робота. Київ: Академія 

праці, соціальних відносин і туризму, 2020. 275 с. / веб-

сайт. URL: 

https://www.researchgate.net/profile/Tetyana_Semigina3/publicati

on/342003632_Sucasna_socialna_robota/links/5eddf6ae299bf1d2

0bd86768/Sucasna-socialna-robota.pdf. 

 

Інформаційні ресурси: 
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1. Бібліотека УДПУ ім. Павла Тичини / веб-сайт. URL: 

https://library.udpu.edu.ua. 

 

Поточний контроль Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти:  
– поточне оцінювання і самостійна робота – 60 балів; 

– ІНДЗ (індивідуально навчально-дослідне завдання) –

20 балів; 

– підсумковий контроль – 20 балів.  

Загальна сума балів за всі види навчальної діяльності 

становить – 100 балів. 

Поточне оцінювання і самостійна робота 
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Підсумковий контроль екзамен 

https://library.udpu.edu.ua/

