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Політика дисципліни Академічна доброчесність.
Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися
принципів та правил академічної доброчесності, визначених
Кодексом академічної доброчесності Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини.
Відвідування занять. Здобувачі вищої освіти 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%8
0%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 (самостійне
виконання навчальних завдань творчого характеру (зокрема
відповідно до теми дисертаційного дослідження),
висловлення власної думки, активність на заняттях,
обґрунтування власної позиції).

Що будемо вивчати? Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні
основи сучасних технологій соціальної роботи; практичні
навички в галузі соціальної роботи (здатність до ініціювання
та втілення інновацій для інтеграції науки і практики,
розв’язання суспільно значущих проблем у галузі соціальної
роботи, уміння здобувачів ступеня доктора філософії
розробляти та впроваджувати технології соціальної роботи);
технології соціальної роботи в контексті практичної
професійної діяльності та наукового дослідження; знання і
компетентності, що відповідають науковим інтересам
здобувачів ступеня доктора філософії.

Чому це треба вивчати? Мета вивчення дисципліни «Теоретико-практичні

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/
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/
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/
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/
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/


основи технологій соціальної роботи» – підготовка докторів
філософії за спеціальністю 231 Соціальна робота,
забезпечення їх поглибленими знаннями, вміннями та
практичними навичками щодо сучасних технологій
соціальної роботи, тенденцій розвитку,
концептуально-організаційних моделей соціальної роботи,
набуття знань і компетентностей, що відповідають науковим
інтересам аспірантів.

Яких результатів можна
досягнути?

Програмні результати навчання:
Розв’язувати комплексні проблеми в галузі

професійної науково-педагогічної та
дослідницько-інноваційної діяльності. Демонструвати
значну авторитетність, інноваційність, високий ступінь
самостійності, академічну та професійну доброчесність,
постійну відданість розвитку нових ідей або процесів у
передових контекстах професійної та наукової діяльності.

ДПРН 1. Аналізувати теорію і практику соціальної
роботи, актуальні соціальні проблеми, застосовувати
технології соціальної роботи в контексті практичної
професійної діяльності та наукового дослідження.

Як можна використати
набуті знання та уміння?

У процесі вивчення дисципліни студенти повинні оволодіти
такими компетентностями:

Здатність продукувати нові ідеї, розв’язувати
комплексні проблеми в галузі професійної
науково-педагогічної та дослідницько-інноваційної
діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних
та створення нових цілісних знань та професійної практики.
Демонстрація значної авторитетності, інноваційність,
високий ступінь самостійності, академічна та професійна
доброчесність, постійна відданість розвитку нових ідей або
процесів у передових контекстах професійної та наукової
діяльності.

ДФК 1. Здатність до аналізу теорії і практики
соціальної роботи, актуальних соціальних проблем,
застосування технологій соціальної роботи в контексті
практичної професійної діяльності та наукового дослідження.

Розвинуті базові soft skills:
креативність, робота в команді, емоційний інтелект,
взаємодія з людьми, тайм-менеджмент, саморозвиток,
критичне та екологічне мислення.

Зміст дисципліни Змістовий модуль І
Теоретичні основи сучасних технологій соціальної роботи

Тема 1. Зміст і завдання курсу «Теоретико-практичні
основи технологій соціальної роботи». Теоретичні аспекти
соціальної роботи

Тема 2. Технології соціальної роботи: теоретичні засади.
Тема 3. Технології соціального передбачення.

Змістовий модуль ІІ
Практичні основи технологій соціальної роботи

в контексті практичної професійної діяльності та наукового
дослідження

Тема 4. Технології соціальної роботи з сім‘єю.
Тема 5. Технології соціального супроводу осіб з

обмеженими можливостями.
Тема 6. Технології ресоціалізації особистості в закладах

пенітенціарного профілю.
Тема 7. Технологія реалізації соціальним працівником

консультативної функції.



Обов’язкові завдання Програма дисципліни передбачає виконання студентами
завдань, передбачених планами практичних занять,
виконання завдань самостійної роботи, виконання ІНДЗ
(зокрема відповідно до теми дисертаційного дослідження).

Міждисциплінарні зв’язки -
Інформаційне забезпечення
(з репозитарію, фонду
бібліотеки УДПУ та ін.)

Основна
1. Дослідження у соціальній роботі: Антологія

[упор. Т.Семигіна]. Київ: Академія праці, соціальних
відносин і туризму, 2021.203с. URL:
https://www.academia.edu/46917311

2. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери /
За заг. ред. І. Д. Звєрєвої. Київ, Сімферополь: Універсум,
2012. 536 с.

3. Коляда Н., Кокоша А. Формування професійної
компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах
діяльності студентського наукового товариства. Соціальна
робота і соціальна освіта. 2018. Вип. 2. С. 68–78.

4. Коляда Н. М., Кравченко О. О. (2017).
Нормативні та прикладні аспекти забезпечення якості
підготовки соціальних працівників. Вісник Академії праці,
соціальних відносин і туризму. Вип. 3, С. 68–78. URL:
https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Visnyk_3_2017-6
8-77.pdf

5. Коляда Н. М., Кравченко О. О., Кучер Г.М.
Соціальна робота з дітьми шкільного віку в громаді:
практичний досвід. Науковий вісник Ужгородського
університету. Серія: «Педагогіка. соціальна робота». 2018.
Випуск 2 (43). С. 126–132.

6. Кравченко Оксана, Коляда Наталія, Салата
Назар. Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з
особливими освітніми потребами в Україні. Соціальна робота
та соціальна освіта. 2020. Вип. 2 (5). С. 13–25. URL:
http://srso.udpu.edu.ua/article/view/220765/220505
Допоміжна

1. 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. 234 с.

2. Енциклопедія інклюзивного
реабілітаційно-соціального туризму. [Лепський В. В.,
Безлюдний О. І., Коляда Н. М., Кравченко О. О. та ін.]; МОЗ
України, КЗ «Черкаський обл. центр медико-соц-ї експертизи
ЧОР», МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла
Тичини. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. С. 110, 151, 169.

3. Звернення учасників круглого столу
«Професійні стандарти соціальної роботи в Україні: Quo
Vadis» (Київ, 1.11.2018 р.). URL: https://bit.ly/2FTYQEm
Інформаційні ресурси

1. Бібліотека УДПУ імені Павла Тичини. URL:
https://library.udpu.edu.ua/

2. Інституційний репозитарій УДПУ. URL:
https://dspace.udpu.edu.ua/

3. Факультет соціальної та психологічної освіти УДПУ
імені Павла Тичини. URL: https://fspo.udpu.edu.ua/

4. Національна бібліотека України імені В. І.
Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/

Поточний контроль Спостереження за навчальною діяльністю аспірантів, усне

http://srso.udpu.edu.ua/article/view/220765/220505
https://bit.ly/2FTYQEm



