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Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента  

Загальний обсяг 

дисципліни: 

кредити ЄКТС / 

години 

4/120 

Обсяг дисципліни 

(години) та види 

занять 

Денна форма: лекції (28 год.), практичні (32 год.), самостійна робота (60 год.) 

Заочна форма: лекції (6 год.), практичні (10 год.), самостійна робота (104 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. 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. 

Відвідування занять. До підсумкового контролю допускаються студенти, які 

відвідали усі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні навчальні 

заняття, та при вивченні модулів набрали кількість балів, не меншу за мінімальну.  

Студенти, які за певних умов не можуть відвідувати  практичні заняття, мусять 

узгодивши із викладачем графік, індивідуально відпрацювати пропущені заняття. 

Відпрацювання занять відбувається у формі співбесіди за питаннями, які визначено у 

плані. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Творчий підхід до виконання 

завдань, самостійне виконання практичних завдань та самостійної роботи, 

висловлення власної думки та обґрунтування власної позиції. 

Що будемо вивчати?  Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи і прийоми соціальної роботи 

при наданні соціальних послуг, підтримки та соціальної допомоги громадянам, які 

опинилися у складних життєвих обставинах. 

Чому це треба 

вивчати?  

Вивчення навчальної дисципліни сприятиме формуванню знань і вмінь, необхідних 

для організації соціальної допомоги, проведення профілактичної та корекційної 

роботи з особами, які перебувають в складних життєвих обставинах, у стані 

соціальної дезадаптації або зазнають соціального виключення. 

Яких результатів 

можна досягнути?  

ПРН 5. Теоретично аргументувати шляхи подолання проблем та складних життєвих 

обставин, обирати ефективні методи їх вирішення, передбачати наслідки. 

ПРН 9. Використовувати методи соціальної діагностики у процесі оцінювання 

проблем, потреб, специфічних особливостей та ресурсів клієнтів. 

Як можна 

використати набуті 

знання та уміння? 

ЗК 5. Здатність планувати та управляти часом. 

ЗК 10. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.  

ЗК 11. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=5419


ФК 5. Здатність розробляти шляхи подолання соціальних проблем і знаходити 

ефективні методи їх вирішення.  

ФК 6. Здатність ініціювати соціальні зміни, спрямовані на піднесення соціального 

добробуту. 

ФК 8. Здатність дотримуватися етичних принципів та стандартів соціальної роботи. 

Soft skills: креативність, робота в команді, взаємодія з людьми, саморозвиток, 

критичне мислення, уміння вирішувати конфлікти. 

Зміст дисципліни Тема 1. Сутність та зміст методів соціальної роботи.  

Тема 2. Діагностика у соціальній роботі.  

Тема 3. Методи соціальної роботи на різних рівнях.  

Тема 4. Актуальні методи соціальної роботи.  

Тема 5. Організаційні методи соціальної роботи.  

Тема 6. Соціологічні методи соціальної роботи.  

Тема 7. Педагогічні методи у соціальній роботі.  

Тема 8. Соціально-економічні методи у соціальній роботі.  

Тема 9. Психологічні методи соціальної роботи.  

Тема 10. Методи соціальної роботи з сім’єю.  

Тема 11. Методи соціальної роботи з людьми літнього віку.  

Тема 12. Методи соціальної роботи з різними групами клієнтів.  

Тема 13. Методи соціальної роботи з людьми з інвалідністю.  

Тема 14. Методи соціальної роботи з військовослужбовцями та учасниками бойових 

дій.  

Обов’язкові завдання Опрацювання лекційного матеріалу та виконання усіх практичних занять і 

самостійної роботи, проходження модульного та підсумкового тесту, написання 

ІНДЗ. 

Міждисциплінарні 

зв’язки 

Вивчення дисципліни ґрунтується на засвоєнні блоку гуманітарних дисциплін та 

дисциплін професійно-практичної підготовки, зокрема: «Загальна психологія», 

«Теорія соціальної роботи», «Етика соціальної роботи», «Вступ до спеціальності», 

«Основи наукових досліджень у сфері соціальної роботи». 

Інформаційне 

забезпечення 

(з репозитарію,  

фонду 

бібліотеки УДПУ та 

ін.) 

1. Бойко А.М., Бондаренко Н.Б. Соціальна робота з конкретними групами 

клієнтів / А.М. Бойко, Н.Б. Бондаренко. ‒ К. : Вид. дім Києво-Могилянська академія, 

2004. ‒ 166 с. 

2. Капська А.Й. Соціальний супровід різних категорій сімей та дітей / 

А.Й. Капська, І.В. Пєша. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 231 с. 

3. Лукашевич M.П. Соціальна робота : теорія і практика : підруч. / 

М.П. Лукашевич, T.В. Семигіна. ‒ К. : Каравела, 2009. ‒ 368 с.  

4. Лукашевич М.П. Теорія і методи соціальної роботи / М.П. Лукашевич, 

І.І. Мигович. ‒ К. : МАУП, 2003. ‒ 168 с. 

5. Максимова Н.Ю. Методи роботи з девіантами в умовах сучасного 

соціокультурного середовища : методичні рекомендації / Н.Ю. Максимова, 

А.М. Грись, І.Ф. Манілов. ‒ К. : Педагогічна думка, 2015. ‒ 91 с. 

6. Методи соціальної роботи (на основі Державних стандартів соціальних 

послуг) / І. Іванова. – К. : Університет «Україна». – 2018. – 420 с. 

7. Методи соціальної роботи : курс лекцій / МОН України, Уманський 

державний педагогічний ун-т імені Павла Тичини ; уклад. Н. І. Ревнюк ; [рец. Н. М. 

Коляда, І. В. Албул]. – Умань : Жовтий О. О., 2016. – 98 с.  

8. Методи соціальної роботи : Навчальний посібник / МОН України Уманський 

держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; І.Г. Гончар. ‒ Умань : ВПЦ Візаві, 2018. – 117 с.  

https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13266 

9. Семигіна Т.В., Мигович І.І., Грига І.М., Кабаченко Н.В., Савчук О.М., 

Лисенко О.П. 

Теорії і методи соціальної роботи : підручник : [затв. МОН України як підручник для 

студ. ВНЗ] / за ред. Т.В. Семигіної, І.І. Миговича. – Київ : Академвидав, 2005. – 327 

с. 

10. Соціально-педагогічна діагностика дітей та родин, які опинились в складних 

https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/123456789/13266


 

 

 

життєвих обставинах : метод. рек. / автори-упор. В.Г. Панок, В.Д. Острова. – К. : 

УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2016. – 68 с. 

Інформаційні ресурси 

www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. 

https://library.udpu.edu.ua/ – Бібліотека Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 

http://www.nau.kiev.ua – Нормативні акти України.  

Поточний контроль Виконання практичних завдань і модульних  контрольних робіт, ІНДЗ. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування і самостійна робота 

ІНДЗ  
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Підсумковий 

контроль 

Екзамен 

http://www.nbuv.gov.ua/
https://library.udpu.edu.ua/

