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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. 

Яких результатів 

можна досягнути?  

Використовувати методи соціальної діагностики у процесі 

оцінювання проблем, потреб, специфічних особливостей та 

ресурсів клієнтів.  



Встановлювати та підтримувати взаємини з клієнтами на підґрунті 

взаємної довіри та відповідно до етичних принципів і стандартів 

соціальної роботи, надавати їм психологічну підтримку й 

наснажувати клієнтів.  

Як можна 

використати набуті 

знання та уміння? 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

Здатність до впровадження методів і технологій інноваційного 

практикування та управління в системі соціальної роботи. 

Здатність виявляти професійну ідентичність та діяти згідно з 

цінностями соціальної роботи. 

Здатність до критичного оцінювання соціальних наслідків політики 

у сфері прав людини, соціальної інклюзії та сталого розвитку 

суспільства. 

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 Студент повинен виконати усі завдання до практичних занять, 

включаючи відповідні завдання самостійної роботи, та ІНДЗ. 

Міждисциплінарні 

зв’язки 

«Психологія діяльності та навчальний менеджмент», «Креативні 

технології навчання», «Психологія впливу». 

Інформаційне 

забезпечення 

(з репозитарію,  фонду 

бібліотеки УДПУ та 

ін.) 

1.Коляда Н.М., Левченко Н.В. Технології соціальної роботи Ч.1. 

Теоретичний курс: Навчальний посібник / Укладачі: Н.М. Коляда, 

Н.В. Левченко. – Умань: ВІЗАВІ, 2018. – 338 с. 

2. Бойко О. М. Технології апітерапії як методу реабілітації та 

профілактики різних захворювань / О.М. Бойко // Соціально-

психологічна реабілітація дітей та молоді з особливими освітніми 

потребами: інноваційні технології природотерапії : монографія / 

Кравченко О. О., Міщенко М. С., Левченко Н. В. [та ін.] ; МОН 

України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : 

Візаві,  2020. – 144 с. – С.85-97 

3. Бойко О.М. Інноваційні технології соціальної робити з 

обдарованою особистістю / О. М. Бойко // Журнал «Соціальна 

робота та соціальна освіта». 2020 р., Випуск 1(4). – С.11–18. 

4. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка: схема, таблиці, коментарі : 

навч. пос. : рек. МОН України як навч. пос. для студ. ВНЗ / О. В. 

Безпалько. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 207с.  

5. Соціальна робота з різними групами клієнтів : навчальний 

посібник / [уклад.: Т. Д. Кочубей, О. М. Бойко]. – Умань : ФОП 

Жовтий О.В., 2016. – 278 с. 

6. Бойко О.М. Соціально-педагогічна робота з сім’ями вимушених 

переселенців / О. М. Бойко //. Збірник наукових праць. Педагогічні 

науки. Вип. LXXXIV / Херсон. держ. ун-т ; відп. ред. В. Л. Федяєва 

/ . – Херсон : Гельветика, 2018. – 239 с. 

7. Жінки в історії професійної соціальної роботи: від ХІХ століття і 



 

 

Розробник                   (Бойко О.М. )

  

 

 

до сьогодення : колективна монографія / [Н. М. Коляда, О. О. 

Кравченко, Т. Д. Кочубей [та ін.]; МОН України, Уманський держ. 

пед. ун-т імені Павла Тичини, ф-т соц. та псих. освіти, каф. соц. 

педагогіки та соц.роботи, Гендерний центр. – Умань : ВПЦ 

«Візаві», 2020.  С. 

8. Актуальні проблеми соціальної роботи: теорія і практика: 

колективна монографія / І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, О. М. Бойко 

[та ін.] ; за ред. Н. М. Коляди ; МОН України, Уманський держ. пед. 

ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2020. С. 25-38. 

Поточний контроль Виконання практичних  завдань і ІНДЗ. 

Підсумковий 

контроль 

Екзамен 


