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Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента 

Загальний обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

4  кредити ЄКТС (120 годин) 

Обсяг дисципліни (години) та 

види занять 

Денна форма: лекції (22 год.), практичні (22 год.), лабораторні (16 

год.),  самостійна робота (60 год.) 

Заочна форма: лекції (4 год.), практичні (4 год.), лабораторні  (4 

год.), самостійна робота (104 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Очікується, що роботи студентів 

будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. 

Студенти не видають за свої результати роботи інших людей. При 
використанні чужих ідей і тверджень у власних роботах обов'язково 

посилаються на використані джерела інформації. Під час 

оцінювання результатів навчання не користуються недозволеними 
засобами, самостійно виконують навчальні завдання, завдання 

поточного та підсумкового контролю результатів навчання. 

Студенти будуть дотримуватися принципів академічної 
доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 

визначається Кодексом академічної доброчесності Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Відвідування занять. Лекційні заняття передбачають ведення 
письмового конспекту. Підготовка семінарських занять передбачає 

усне опрацювання теоретичних питань та дискусію за темою. 

Підготовка завдань до самостійних та індивідуальних робіт 
здійснюється у друкованому вигляді (формат Microsoft Word або 

PowerPoint (де необхідно) за визначеним шаблоном та передбачає 

усне опитування здобувачів протягом семінарського заняття до теми 

або на груповій/індивідуальній консультації. 
Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Під час виконання індивідуальних завдань творчого характеру 

здобувачі вищої освіти досліджують та аналізують процеси в галузі 
теорії соціальної роботи, креативно підходять до пошуку джерел та 

формують схеми вирішення проблем з соціальної роботи. 

Що будемо вивчати?  Основні терміни та поняття «Теорія соціальної роботи»;  

нормативно-правову базу, що регулює соціальну роботу в Україні 
соціальними програмами різних регіонів країни; зміст соціальної 

роботи, що пов’язана з вирішенням проблем людей похилого віку, 

соціальний захист дитинства в Україні, інтереси жінок, інвалідів, 
молоді, сім’ї; особливості соціальної роботи у сфері зайнятості, 

пенітенціарній системі, системі культурно-дозвіллєвої діяльності; 

визначити зарубіжні організації, з якими співпрацюють соціальні 
працівники України; розкрити зміст підготовки соціальних 
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працівників. 

 

Чому це треба вивчати?  Мета вивчення дисципліни полягає в оволодінні студентами 
знаннями про основні етапи становлення теорії та практики 

соціальної роботи, її об’єкт, суб’єкт, функції, принципи і напрямки; 

гарантії соціального захисту, визначені в Конституції України, 
нормативно-правове забезпечення соціальної роботи в країні; 

державні органи соціальної роботи, мережу соціальних служб та 

інституцій; недержавні об’єднання в соціальній сфері; 
волонтерських рух тощо. 

 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Очікувані результати навчання. У результаті засвоєння курсу 

«Теорія соціальної роботи» студенти повинні: 
знати:  теоретико-методологічні засади розвитку соціальної 

роботи як науки та фаху, її особливості в українському контексті; 

національно-культурні, морально-етичні, правові та психолого-
педагогічні аспекти діяльності соціального працівника; загальні 

принципи і методи надання практичної допомоги соціальними 

працівниками різним верствам населення та в умовах різних 

соціальних інституцій; багатство та розмаїття ролей і функцій 
соціальних працівників у процесі виконання ними професійних 

обов’язків на різних рівнях втручання. завдання державної 

молодіжної політики та її місце у вирішення молодіжних питань; 
уміти:  виявляти та вивчати (досліджувати) соціальні 

проблеми у суспільстві, громаді, групі чи в окремих індивідів; 

застосовувати інтерактивні й аналітичні навички для вирішення 

проблем різних рівнів втручання; складати план дій та теоретично 
обґрунтовувати професійне втручання соціального працівника у 

системи різного порядку; працювати з людьми різних вікових, 

професійних, соціальних, політичних, неформальних груп, а також 
із людьми, що мають особливі потреби; адекватно та коректно 

користуватися етичними принципами соціальної роботи; 

користуватися інформаційними та іншими видами ресурсів 
соціальної роботи з метою підвищення особистого освітньо-

кваліфікаційного рівня, виявлення, прогнозування та запобігання 

або пом’якшення можливих соціальних проблем та настроїв у 

суспільстві. 

Програмні результати навчання:  

ПРН 3. Ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання 

у сфері соціальної роботи, інтегрувати теоретичні знання та 
практичний досвід.  

ПРН 5. Теоретично аргументувати шляхи подолання проблем 

та складних життєвих обставин, обирати ефективні методи їх 
вирішення, передбачати наслідки. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування 

наступних компетенцій:  

ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності.  

ЗК 11. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 

ФК 1. Знання і розуміння сутності, значення і видів соціальної 
роботи; 

ФК 3. Знання і розуміння нормативно-правової бази стосовно 

соціальної роботи; 

Розвивати базові вміння soft skills: саморозвиток, критичне 
мислення, креативність в широкому сенсі, гнучкість розуму, творчі 

здібності, взаємодія з людьми, емоційний інтелект,  формування 

власної думки та прийняття рішень. 



Зміст дисципліни ЗМ 1. 

Тема 1. Соціальна робота як взаємозв’язок теорії та практики. 
Тема 2. Еволюція поглядів на соціальну роботу. 

Тема 3. Соціальна політика держави як основа діяльності 

соціального працівника. 

Тема 4. Філософські та соціологічні основи соціальної роботи. 
Тема 5. Психолого-педагогічні засади соціальної роботи.  

Тема 6. Технології соціальної роботи. 

Тема 7. Типи теорій і моделей соціальної роботи. 
Тема 8. Психологічні моделі соціальної роботи. 

Тема 9. Соціологічні теорії соціальної роботи. 

Тема 10. Комплексні моделі соціальної роботи. 
Тема 11. Портрет соціального працівника та етичні правила його 

діяльності. 

ЗМ 2. 

Тема 12. Основи комунікативної діяльності працівника соціальної 
сфери. 

Тема 13. Особливості консультування в соціальній роботі.  

Тема 14. Соціальна робота з молоддю. 
Тема 15. Соціальна робота з людьми похилого віку. 

Тема 16. Соціальна турбота про людей з інвалідністю. 

Тема 17. Девіантна поведінка як проблема соціальної роботи.  

Тема 18. Соціальна робота з проблемними сім’ями.  
Тема 19. Соціальна робота з дітьми, що залишились без піклування 

батьків. 

Тема 20. Соціальна робота з клієнтами, що залишилися без житла.  
Тема 21. Система соціального захисту різних верств населення. 

Тема 22. Методи соціальної роботи. 

 

 

Обов’язкові завдання Виконання передбачених планом завдань до всіх практичних занять; 

підготовка та виконання ІНДЗ;  самостійне опрацювання та 

конспектування основних понять у вигляді словника термінів; 
підготовка повідомлень та доповідей до кожної теми практичного 

заняття. 

 

Міждисциплінарні зв’язки «Етика соціальної роботи», «Методи соціальної роботи» 

Інформаційне забезпечення 

(з репозитарію,  фонду 

бібліотеки УДПУ та ін.) 

1. Семигіна Т. Сучасна соціальна робота // Академія праці, 

соціальних відносин і туризму. –  Київ:, 2020. 275 с. 

2. Історія соціальної роботи : навчальний посібник / уклад. 
О. О. Кравченко, О. О. Матрос; МОН України, Уманський 

державний пед. ун-т ім. Павла Тичини. Вид. 3-е доповн. та 

переробл. – Умань : Візаві, 2018. 185 с. 

3. Теорія та історія соціальної роботи : навчальний 
посібник / уклад. О. О. Матрос; МОН України, Уманський 

державний пед. ун-т ім. Павла Тичини. Умань : Візаві, 2020. 244 с. 

  

Інформаційні ресурси: 

1. Національна бібліотека України імені В.І. 

Вернадського / веб-сайт. URL: 
http://www.nbuv.gov.ua/ 

2. Бібліотека УДПУ ім. Павла Тичини / веб-сайт. URL: 

https://library.udpu.edu.ua. 

 

Поточний контроль Виконання практичних завдань, повідомлень і модульних  

контрольних робіт, ІНДЗ, написання есе.  

Розподіл балів, які отримують студенти 

http://www.nbuv.gov.ua/
https://library.udpu.edu.ua/


 

 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

ЗМ1 ЗМ2 ПК ІНДЗ СУМА 

35 35 15 15 100  

 

 

Підсумковий контроль екзамен 


