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Політика
дисципліни

Академічна доброчесність. Очікується, що роботи студентів будуть
їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність
посилань на використані джерела, фабрикування джерел,
списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не
обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності.
Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі
студента є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від
масштабів плагіату.
Відвідування занять. Здобувачі вищої освіти зобов’язані:
дотримуватися вимог законодавства, Статуту Університету;
відвідувати усі види навчальних занять; вчасно інформувати деканат
про неможливість відвідувати навчальні заняття, складати
(перескладати) екзамени, заліки тощо через поважні причини;
подати підтверджувальні документи, що засвідчують поважну
причину, яка унеможливила відвідування навчальних занять,
складання (перескладання) екзаменів, заліків тощо; ліквідовувати
академічну заборгованість у встановлені терміни.
Креативна ініціатива здобувача вищої освіти: Під час виконання
індивідуальних завдань творчого характеру здобувачі вищої освіти
досліджують та аналізують інноваційні процеси в галузі освіти,
креативно підходять до пошуку джерел та формують схеми
вирішення проблем у сфері соціальної роботи в громаді

Що будемо
вивчати?

Теоретичні знання про сучасні тенденції соціальної роботи в
громаді; соціально-демографічний та соціально-економічний стан



сучасної громади; сучасні підходи розуміння понять та типів
громад; особливості організації соціальної роботи з різними
категоріями населення в територіальних громадах; змістові
компоненти та принципи організації соціальної роботи в громаді;
аналіз інноваційних моделей надання соціальних послуг в
територіальних громадах

Чому це треба
вивчати?

Для формування у майбутніх докторів філософії системних знань
про сучасні процеси теорії становлення та розвитку громад,
принципи, форми та інноваційні методи соціальної роботи в громаді;
оволодіння методиками оцінки потенціалу розвитку громади,
визначення її ресурсів з метою підтримки соціального
функціонування та загального добробуту

Яких
результатів
можна
досягнути?

Генерувати нові ідеї (креативність). Обирати та застосовувати
інновації для інтеграції науки і практики, розв’язання суспільно
значущих проблем. Виокремлювати актуальні соціальні проблеми та
визначати їх структуру, взаємозв’язки чинників, проявів і наслідків
як об’єкта наукового дослідження.
ДПРН 4. Проводити аналіз сучасних тенденцій соціальної роботи в
громаді; реалізувати інноваційні моделі надання соціальних послуг у
громаді.

Як можна
використати
набуті знання та
уміння?

Здатність генерувати нові ідеї (креативність). Здатність до
ініціювання та втілення інновацій для інтеграції науки і практики,
розв’язання суспільно значущих проблем. Здатність виокремлювати
актуальні соціальні проблеми та визначати їх структуру,
взаємозв’язки чинників, проявів і наслідків як об’єкта наукового
дослідження.
ДФК 4. Здатність до аналізу сучасних тенденцій соціальної роботи у
громаді; реалізації інноваційних моделей надання соціальних послуг
у громаді.

Зміст
дисципліни

Тема 1. Теоретичні засади соціальної роботи в громаді.
Тема 2. Сучасні підходи до розуміння громади
Тема 3. Теоретичні основи соціальної роботи в громаді.
Тема 4. Ресурсне забезпечення соціальної роботи в громаді.
Тема 5. Правові норми та законодавча база соціальної роботи в
громаді.
Тема 6. Стратегічне планування розвитку та соціальної активізації
громад.
Тема 7. Гранти як технологія вирішення місцевих проблем.

Обов’язкові
завдання

1. Взаємозв’язок соціальної роботи з політичною системою в країні.
2. Порівняльну характеристику правового статусу соціального
працівника України та розвинутих зарубіжних країн.
3. Роль держави в регулюванні соціальної сфери.
4. Безробіття як соціальна проблема.
5. Роль і завдання соціальної роботи у подоланні асоціальних явищ.
6. Основні характеристики професіоналізму соціального працівника.
7. Соціальна робота з молоддю.
8. Соціальний захист малозабезпечених верств населення.
9. Соціальний захист дітей.
10. Соціологічний аспект соціальної роботи з мігрантами.



Міждисциплінар
ні зв’язки
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