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Політика 

дисципліни 

Академічна доброчесність. Усі письмові роботи перевіряються на 

наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними 

текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під час 

контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати 

лише під час он-лайн тестування. 

Відвідування занять. Очікується, що всі студенти відвідають усі 

практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про 

неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти 

зобов’язані дотримуватися термінів виконання усіх видів робіт, 

передбачених робочою програмою курсу. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Підтримується. 

Що будемо 

вивчати?  

Ознайомлення з основними поняттями та принципами соціальної 

роботи; вивчення системи чинного законодавства про соціальне 

забезпечення, правових проблем, що виникають в процесі його 

застосування; визначення особливостей правового статусу суб’єктів 

соціальної роботи; вивчення підстав та умов виникнення, зміни та 

припинення соціальних правовідносин; засвоєння методів 

регулювання соціальних відносин та специфіки захисту прав різних 

груп клієнтів. 

Чому це треба 

вивчати?  

Формування системи знань з Соціальної роботи з різними групами 

клієнтів, у забезпеченні оволодіння студентами сукупністю 

спеціальних теоретичних знань, а також практичних навичок для 

подальшої роботи майбутніх спеціалістів. 



 

 

Розробник          Бойко О.М. 

Яких результатів 

можна досягнути?  

Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

соціальної проблеми. Аналізувати соціально-психологічні процеси в 

малих та великих групах. 

Як можна 

використати набуті 

знання та уміння? 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. Здатність 

діяти соціально відповідально та свідомо. Здатність прогнозувати 

перебіг різних соціальних процесів. Здатність до аналізу соціально-

психологічних явищ, процесів становлення, розвитку та соціалізації 

особистості, розвитку соціальної групи і громади 

Зміст дисципліни Соціальний захист інтересів жінок, що зазнали насилля в сім’ї. 

Організація роботи з людьми суїцидальної поведінки. Організація 

соціального супроводу особам, що повернулися з місць позбавлення 

волі. Соціальна робота з особами, які мають алкогольні та наркотичні 

проблеми. Організація роботи з особами без визначеного місця 

проживання. Основи соціальної роботи з спеціальними групами 

клієнтів. Соціальна робота з військовослужбовцями та їх сім’ями. 

Принципи організації та зміст соціальної роботи з інвалідами. 

Система соціальної допомоги людям похилого віку та самотнім. 

Обов’язкові 

завдання 

Програма дисципліни передбачає виконання студентами завдань, 

передбачених планами практичних занять, виконання завдань 

самостійної роботи, виконання ІНДЗ 

Міждисциплінарні 

зв’язки 

«Вступ до спеціальності», «Методи соціальної роботи» 

Інформаційне 

забезпечення 

(з репозитарію,  

фонду 

бібліотеки УДПУ 

та ін.) 
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Поточний 
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Виконання практичних  завдань і ІНДЗ. 

Підсумковий 

контроль 

Залік 


