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Політика дисципліни Академічна доброчесність – дотримання  етичних принципів та 

визначених законом правил, зокрема таких як самостійне виконання 

навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю 

результатів навчання (для осіб з особливим освітніми потребами ця 

вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і 

можливостей); посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське 

право; надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(творчої) діяльності. Текстові запозиченнями мають становити не більше 

20%.  

Відвідування занять є обов’язковим. Пропуски можливі лише з поважної 

причини з подальшим їх відпрацюванням. Здобувачі вищої освіти  мають 

брати участь в обговоренні питань винесених на практичні заняття. 

Завдання мають бути виконанні перед заняттями. Відпрацювання 

пропущених занять є обов'язковими у години консультацій викладача. 

ЗВО відвідують лекційні та практичні заняття відповідно до розкладу 

занять факультету соціальної та психологічної освіти 

https://fspo.udpu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb

%d1%8c%d0%bd%d0%b0-

%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%b5%d0%bb%d0

%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-

%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4/ 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти – ініціювання творчих 

їдей у процесі опанування знаннями та навичками з навчальної 

дисципліни, продукування нових креативних ідей з тем, які виносяться на 

опрацювання. 



Що будемо вивчати?  Предметом вивчення є система знань з технологій соціальної роботи за 

місцем проживання в Україні, забезпечення оволодіння здобувачами 

сукупністю спеціальних теоретичних знань, а також практичних навичок 

для подальшої роботи майбутніх спеціалістів. 

 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?  Метою вивчення дисципліни є визначення основних категорій клієнтів 

соціальної роботи; форм і методів соціальної роботи з різними групами 

клієнтів; ознайомлення з нормативно-правовими актами з соціальної 

роботи, науковими роботами з проблем соціальної роботи за місцем 

проживання.  

Вміти відрізняти форми й методи здійснення соціальної роботи з різними 

категоріями клієнтів, застосовувати отримані знання до конкретних 

життєвих ситуацій; орієнтуватись у напрямках соціальної роботи з 

різними категоріями клієнтів.  
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 Тема 1. Соціальний захист інтересів жінок, що зазнали насилля в сім’ї. 

Тема 2. Організація роботи з людьми суїцидальної поведінки. 

Тема 3. Організація соціального супроводу особам, що повернулися з 

місць позбавлення волі. 

Тема 4. Соціальна робота з особами, які мають алкогольні та наркотичні 

проблеми. 

Тема 5. Організація роботи з особами без визначеного місця проживання. 

Тема 6. Основи соціальної роботи з спеціальними групами клієнтів  

Тема 7. Соціальна робота з військовослужбовцями та їх сім’ями. 

Тема 8. Принципи організації та зміст соціальної роботи з інвалідами. 

Тема 9. Система соціальної допомоги людям похилого віку та самотнім. 

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

ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки Теорія соціальної роботи, Етика соціальної роботи, Сучасні технології 

соціальної роботи,  Методи соціальної роботи. 
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