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Лінк на освітній контент 

дисципліни 

Посилання на дисципліну:  
https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/modedit.php?update=137439&return=1 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента  

Загальний обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

5/150 

Обсяг дисципліни (години) та 

види занять 

Денна форма: лекції (20 год.), практичні (22 год.), самостійна робота (108 

год.) 

Заочна форма: лекції (4 год.), практичні (6 год.),  самостійна робота (140 

год.) 

Політика дисципліни  Академічна доброчесність – дотримання  етичних принципів та 

визначених законом правил, зокрема таких як самостійне виконання 

навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю 

результатів навчання (для осіб з особливим освітніми потребами ця 

вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і 

можливостей); посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське 

право; надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності. Текстові запозичення мають становити не 

більше 20%.  

 Відвідування занять є обов’язковим. Пропуски можливі лише з поважної 

причини з подальшим їх відпрацюванням. Здобувачі вищої освіти  мають 

брати участь в обговоренні питань винесених на практичні заняття. 

Завдання мають бути виконанні перед заняттями. Відпрацювання 

пропущених занять є обов'язковими у години консультацій викладача. 
Креативна ініціатива здобувача вищої освіти – ініціювання творчих 

їдей у процесі опанування знаннями та навичками з навчальної 

дисципліни, продукування нових креативних ідей з тем, які виносяться на 

опрацювання. 

Що будемо вивчати?  Предметом вивчення дисципліни є теоретичні засади соціальної роботи в 

Україні та зарубіжних країнах; нормативно-правова база, що регулює 

соціальну роботу в Україні та за рубежем, технології соціальної роботи та 

соціальні програми різних країн; зміст соціальної роботи, що пов’язаний з 

вирішенням проблем людей похилого віку, інтересів жінок, осіб з 

особливими потребами та інших категорій клієнтів, які потребують 

соціального допомоги та захисту в Україні і зарубіжних країнах; 

особливості соціальної роботи в Україні та зарубіжних країн. 

 

Чому це треба вивчати?  Метою вивчення дисципліни є сформувати у здобувачів вищої освіти  

знання про об’єкт, суб’єкт, функції, принципи і напрямки соціальної 

роботи; тенденції розвитку соціальної роботи в Україні та зарубіжних 
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країнах, нормативно-правове забезпечення соціальної роботи в Україні та 

зарубіжних країнах; державні органи соціальної роботи та мережу 

соціальних служб та інституцій в Україні та за рубежем; недержавні 

об’єднання в соціальній сфері; моделі та технології соціальної роботи в 

зарубіжних країнах, роботу соціальних служб і центрів в Україні та 

зарубіжних країнах. 
 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Застосовувати категорійно-понятійний апарат, новітні теорії, концепції, 

технології та методи, необхідні для розв’язання комплексних проблем у 

галузі професійної діяльності;  

Виокремлювати актуальні соціальні проблеми та визначати їх структуру, 

взаємозв’язки чинників, проявів і наслідків як об’єкта наукового 

дослідження.  

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або 

дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або 

професійної практики; до проведення досліджень, зокрема засвоєння 

основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії 

розвитку та сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю, 

оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму. 

Здатність до застосування категорійно-понятійного апарату, новітніх 

теорій, концепцій, технологій та методів, необхідних для розв’язання 

комплексних проблем у галузі професійної діяльності; 

Здатність до побудови тлумачно-інтерпретаційних моделей для пояснення 

соціальних явищ і процесів, переосмислення наявних та створення нових 

знань та/або професійних практик у сфері соціальної роботи. 

Зміст дисципліни Cоціальна робота як взаємозв’язок теорії та практики в Україні 

Соціальні технологій і технології соціальної роботи з сім’єю в Україні 

Технології соціальної роботи з особами з особливими потребами та 

людьми похилого віку в Україні 

Соціальна робота з жінками в Україні. Протидія торгівлі людьми: 

теоретико-технологічний аспект 

Зміст соціальної роботи в зарубіжних  країнах 

Основні міжнародні документи, що регулюють соціальну роботу 

Міжнародні суб'єкти в соціальній роботі 

Соціальна робота в Скандинавських країнах 

Соціальна робота в США 

Соціальна робота у Німеччині та країнах Західної Європи 

Обов’язкові завдання ІНДЗ (реферат), підготовка презентацій,  наукового проекту, анотування 

статей. 

Міждисциплінарні зв’язки Дисципліна «Проблеми розвитку соціальної роботи в Україні та 

зарубіжних країнах» ґрунтується на вивченні таких дисциплін як 

«Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи», «Сучасні 

технології соціальної роботи». 

Інформаційне забезпечення 

(з репозитарію,  фонду 

бібліотеки УДПУ та ін.) 
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Семінига. – 2-ге вид., стереотипне – К. : Каравела, 2017. 367 с. 
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Поточний контроль Індивідуальне та фронтальне опитування, модульне та підсумкове 

тестування, екзамен, оцінка результатів виконання завдань для 

самостійної роботи, індивідуальні навчально-дослідні завдання (розробка 

індивідуальних навчальних проектів, їх презентація в групі, обговорення 

результатів роботи, розробка презентацій тощо). 

Підсумковий контроль Екзамен 


