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Політика дисципліни Академічна доброчесність(Самостійне виконання завдань до 

практичних занять та індивідуального навчально-дослідного 

завдання, а у разі використання різних джерел інформації 

обов’язкове наявність посилань на них). 

Відвідування занять (Студент має відвідати усі аудиторні 

навчальні заняття, що передбачено навчальним планом та 

програмою дисципліни, у разі неможливості вчасно з’явитися на 

заняття – студент має можливість здати виконані завдання у 

системі MOODLE, або в індивідуальному порядку узгодити з 

викладачем графік відпрацювання пропущених занять). 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти (Самостійне 

виконання творчих завдань до практичних занять, висловлення 

власної думки та ініціативи під час заняття, самостійний вибір  та 

обґрунтування тематики  індивідуального  навчально-дослідного 

завдання). 

Що будемо вивчати?  Процес  проведення супервізії в соціальній роботі серед 

соціальних працівників, для вирішення ними проблемних 

професійних завдань у соціальній сфері та запобігання їх 

професійному стресу й вигоранню. 

Чому це треба вивчати?  Метою навчальної дисципліни  є формування компетентностей, 

що забезпечують готовність до здійснення супервізійної 

діяльності, та набуття  знань про сутність і принципи здійснення 

супервізії в соціальній роботі, розуміння особливостей організації 

супервізійного простору, вміння застосовувати методи підтримки 

у професійному розвитку працівників соціальних організацій, а 

також розвиток рефлексивних здатностей. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Розробляти критерії та показники ефективності професійної 

діяльності, застосовувати їх в оцінюванні виконаної роботи, 

пропонувати рекомендації щодо забезпечення якості соціальних 

послуг та управлінських рішень.Виконувати рефлексивні 

практики в контексті цінностей соціальної роботи, 



відповідальності, у тому числі для запобігання професійного 

вигорання. 

3. Самостійно й автономно знаходити інформацію необхідну для 

професійного зростання, опановувати її, засвоювати та 

продукувати нові знання, розвивати професійні навички та якості. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

1. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, 

попереджати та розв’язувати конфлікти. 

2. Здатність сприяти набуванню й удосконаленню фахівцями та 

нефахівцями спеціальних знань і навичок у сфері соціальної 

роботи.  

3. Здатність до професійної рефлексії. 

4. Здатність до ініціювання та просування соціальних змін, 

спрямованих на покращення соціального добробуту. 

Зміст дисципліни Супервізія в соціальній роботі: основні підходи та принципи. 

Початок роботи супервізора: контракти та межі. Супервізорські 

відносини. Супервізія та команда. Супервізорські стилі, фокуси та 

форми. Групова супервізія. Супервізорські моделі. Фактори 

супервізії. Навчання та розвиток у супервізії соціальної роботи. 

Процес становлення супервізора. Професійні ризики: реакція 

супервізора на стрес і травму. Вплив супервізора на результат 

супервізії 

Обов’язкові завдання Завдання для самостійної роботи до кожного практичного заняття. 

Міждисциплінарні зв’язки «Психологія вищої школи», «Теорія і методика науково-

дослідницької роботи», «Чинники успішного працевлаштування за 

фахом» 

Інформаційне забезпечення 

(з репозитарію,  фонду 
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9.  Ісаченко В. П. Теоретико-методичні основи використання 
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