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год.) 

Політика 

дисципліни 

Академічна доброчесність – дотримання принципів академічної 

доброчесності, зокрема: не допускається плагіат - списування (часткові або 

повнотекстові запозичення з інших робіт),  використання інформації (текст, 

фото, ілюстрації тощо) без посилань на прізвище автора. Усі завдання 

виконуються з дотримуватися моральних норм та правил етичної поведінки. 

Роботи, у яких буде виявлено плагіат та інші прояви не доброчесної поведінки 

оцінюються на «незадовільно». 

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

причини з подальшим відпрацюванням пропущеного матеріалу. Здобувачі 

вищої освіти мають право брати участь у обговоренні внесених на практичні 

заняття. Завдання мають бути виконані перед заняттями. Відпрацювання 

проводиться згідно графіку консультацій викладача. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти – ініціювання творчих ідей в 

процесі опанування знаннями та навичками з навчальної дисципліни, 

продукування нових креативних ідей з тем, які виносяться на опрацювання. 

Що будемо 

вивчати?  

Ознайомлення студентів із основними методами соціальної роботи з жінками, 

сприяє формуванню професійного рівня і готовності до роботи з ними. 

Вивчення змісту, методів і технологій роботи з особами жіночої статі сприяє 

подальшому розвитку системного підходу до розбудови соціальної роботи в 

Україні.  

Чому це треба 

вивчати?  

Метою є ознайомлення студентів та фахівців соціальної сфери з положенням 

жінки у соціумі та з основними напрямками соціальної роботи з жінками в 

Україні на основі генези та аналізу ідеологій фемінізму; аналізу та 

характеристики основних положень і систем соціального забезпечення у 

світовому просторі; на основі ознайомлення та характеристики з системою 

європейських суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне 

забезпечення населення жіночої статі від соціальних ризиків (хвороба, 

інвалідність, старість, втрата годувальника,безробіття, нещасний випадок на 

виробництві тощо); системи управління соціальними ризиками з метою 

компенсації шкоди, зниження або запобігання їх дії на процес розширеного 

відтворення населення жіночої статі. Метою курсу є вивчення технологій та 

напрямків  психосоціальної роботи з жінками, що є необхідною складовою 
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соціальної допомоги і соціального захисту опираючись на особливість  

гендерного аспекту у психосоціальній роботі, який визначає специфіку роботи з 

категорією клієнтів жіночої статі. 

Яких результатів 

можна досягнути?  

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. 

Ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання у сфері соціальної 

роботи, інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід. 

Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу соціальної 

проблеми. 

Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна соціальна 

допомога. 

Як можна 

використати 

набуті знання та 

уміння? 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК 4. Здатність 

застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Знання і розуміння сутності, значення і видів соціальної роботи. 

Здатність до сприяння підвищенню добробуту і соціального захисту осіб, 

здійснення соціальної допомоги та надання підтримки тим, хто перебуває у 

складних життєвих обставинах 

Зміст дисципліни Соціальний статус жінок в суспільстві. Фемінізм. Історія фемінізму. 

Передумови здійснення державної політики по відношенню до жінок. 

Соціально-правовий аспект гендеру. Соціальні проблеми жінок в суспільстві. 

Становище жінки в сільській місцевості: соціальний аспект. Види технологій 

соціальної роботи з жінками. Форми і методи соціальної роботи з жінками  

застосовуваних соціальними службами. Індивідуальна психосоціальна робота з 

жінками. Групова психосоціальна робота з жінками. Соціальна робота з 

жінками-жертвами домашнього насилля. Соціальна робота з жінками з алко та 

наркозалежністю. Соціальна адаптація жінок, звільнених з місць позбавлення 

волі.  Соціальна робота з внутрішньо-переміщеними жінками та з жінками 

учасницями АТО 

Обов’язкові 

завдання 

Обов’язкові завдання здійснюється у таких формах: відвідування лекційних 

занять, відвідування та виконання практичних завдань, виконання 

індивідуальних завдань, самостійна робота студентів та контрольні заходи- 

підсумковий (залік)). 

Міждисциплінарні 

зв’язки 

«Соціальна педагогіка», «Теорія соціальної роботи», «Методи соціальної 

роботи» 

Інформаційне 

забезпечення 

(з репозитарію,  

фонду 

бібліотеки УДПУ 

та ін.) 

Соціальна робота з жінками: навч. посібник / Уклад.: Н. М. Коляда // Т. В. 

Коляда. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – 80 с 

Технології соціально-педагогічної роботи : навч. посібник / Уклад. Н.М. 

Коляда. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2015. – 60 с. 

Від різноманітності – до рівності : довідник професій крізь призму 

профорієнтації та професійної реабілітації людей з інвалідністю / Кравченко О. 

О., Коляда Н. М., Поліщук О. Р. ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т 

імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2020. – 281 с. 

Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи: навч. посіб.[уклад. : 

О. О. Кравченко]. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – 358 с. 

Соціальний супровід сім’ї: навчальний посібник / Уклад.: Г.В.Бондаренко. – 3–е 

вид., переробл. та доповн. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2017. – 113 с. 

Соціальна робота на підприємстві : навч. посібник / Уклад.: Н. М. Коляда // Т. 

В. Коляда. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – 98 с. 

Поточний 

контроль 

Поточне оцінювання відповідей та виконання завдань на практичному занятті; 

оцінка за ІНДЗ (реферат); підсумковий модульний контроль; оцінка за 

індивідуальні домашні завдання. 

Підсумковий 

контроль 

залік 


