
Силабус навчальної дисципліни 

«СОЦІАЛЬНА РОБОТА З РІЗНИМИ ГРУПАМИ КЛІЄНТІВ» 

Галузь знань: 23 Соціальна робота 

Спеціальність: 231 Соціальна робота 

Освітня програма: Соціальна робота 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) 

Курс: ІІ 

Семестр:ІІІ,ІV 

Факультет соціальної та психологічної освіти 

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Викладач(-і) ПІБ: Бойко Ольга Миколаївна 

Посада: доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної 

роботи, кандидат педагогічних наук 

E-mail: olha.boyko@udpu.edu.ua 
Лінк на освітній контент 

дисципліни 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=2330 
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Загальний обсяг 

дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

5/150 

Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції (24год.), практичні (26год.),самостійна 

робота (100 год.) 

Заочна форма: лекції (8год.), практичні (8 год.),самостійна 

робота (134 год.) 

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? 

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

Здатність оцінювати соціальні проблеми, потреби, 

особливості та ресурси клієнтів. 

Здатність розробляти шляхи подолання соціальних проблем і 

знаходити ефективні методи їх вирішення. 

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 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 Завдання для самостійної роботи до кожного практичного 

заняття та ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки «Вступ до спеціальності», «Технології соціальної роботи», 

«Соціальна робота в Україні», «Соціальна робота з жінками». 
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