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Політика дисципліни Академічна доброчесність. Дотримання академічної доброчесності 

здобувачами освіти передбачає самостійне виконання навчальних 

завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів 

навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і 

можливостей); посилання на джерела інформації у разі використання 

ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства 

про авторське право і суміжні права; надання достовірної інформації 

про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, 

використані методики досліджень і джерела інформації. 

Відвідування занять відповідно до розкладу ФСПО. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти  можлива на принципах 

свободи слова, думки і творчості, поширення знань та інформації, 

вільного оприлюднення і використання результатів наукових 

досліджень з урахуванням обмежень, установлених законом. 

Що будемо вивчати?  Загальні методи соціально-виховної роботи, що використовуються у 

соціальній профілактиці, соціальній реабілітації, соціальному 

обслуговуванні, піклуванні, патронажі тощо; спеціальні методи  

соціально-виховної роботи з «групами ризику» 

Чому це треба вивчати?  Отримати знання з основних форм і методів  соціально-виховної 

роботи, набуття інтегральної компетентності розв’язувати практичні 

проблеми у соціальній сфері через застосування певних методів  

соціально-виховної роботи 

Яких результатів можна 

досягнути?  

На основі загальних і спеціальних методів планувати роботу з 

індивідуальним випадком користувача соціальних послуг, обирати 

відповідно до його проблем, потреб і ресурсів методи організації 

соціально-виховної роботи; взаємодіяти з державними і громадськими 

установами, засобами масової комунікації з питань  соціально-виховної 

роботи; оволодіти навичками соціальної взаємодії та міжособистісного 

спілкування 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Аналізувати соціально-психологічні явища, процеси становлення, 

розвитку та соціалізації особистості, розвитку соціальної групи і 

громади. 



 

 

 

Розробник      (Рев   Ревнюк Н.І. 

Застосовувати сучасні експериментальні методи роботи з соціальними 

об’єктами. 

Надавати допомогу та підтримку клієнтам із врахуванням їх 

індивідуальних потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та 

інших особливостей. 

Зміст дисципліни Теоретичні аспекти соціальної діяльності.Соціологічні методи  

соціально-виховної роботи.Організаційно-управлінські методи в 

соціальній роботі.Психологічні методи соціальної роботи. 

Характеристика категорій клієнтів соціальної роботи.Методи  

соціально-виховної роботи з групою.Методи  соціально-виховної 

роботи з «групами ризику». Актуальні методи  соціально-виховної 

роботи 

Обов’язкові завдання Студент повинен виконати усі завдання до практичних занять та ІНДЗ, 

а також опрацювати завдання самостійної роботи.  

Міждисциплінарні 

зв’язки 

Теорія соціальної роботи, Історія соціальної роботи. 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 
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