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(106 год.) 

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 є оволодіння студентами знаннями про основні етапи 

становлення теорії та практики соціальної роботи в Україні, 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;  

Набути навичок і вміти поглиблено та об’єктивно осмислювати соціальні 

проблеми різних категорій населення України; узагальнювати провідний 

досвід роботи соціальних служб і центрів, що працюють у різних 

територіальних громадах країни, виконувати порівняльний аналіз їх 

діяльності; удосконалення самоосвітньої діяльності майбутніх фахівців. 

 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Застосовувати засоби соціально-правової політики в сфері соціального 

захисту, базові знання із законодавства України в галузі соціальної 

роботи; Виявляти готовність до взаємодії з колегами по роботі; Визначати 

соціальні проблеми та потреби і причини їх виникнення, тенденції 

розвитку, наслідки, соціальний стан певних категорій населення; 

Пояснювати актуальні процеси у соціальній сфері. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Вміти розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

професійної діяльності соціальної робти або у процесі навчання, що 

передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов, вміти 

застосовувати знання у практичних ситуаціях. Знати і розуміти 

нормативно-правової бази стосовно соціальної роботи. Здатність до 

планування та реалізації заходів з надання соціальної допомоги; Здатність 

оцінювання якості соціальних послуг. 

Розвинути базові soft skills: креативність, робота в команді, емоційний 

інтелект, взаємодія з людьми, тайм-менеджмент, саморозвиток, критичне 

та екологічне мислення. 

 

 

 

Зміст дисципліни ТЕМА 1. Соціальна робота як взаємозв’язок теорії та практики 

ТЕМА 2. Cоціальні технології і технології соціальної роботи 

ТЕМА 3. Технології соціальної роботи з сім’ями різного типу 

ТЕМА 4. Технології соціальної роботи з людьми, що мають 

функціональні обмеження 



ТЕМА  5.  Соціальна робота з людьми похилого віку 

ТЕМА 6. Технології соціальної роботи з сім’єю  

ТЕМА 7. Технології соціальної роботи з обдарованою особистістю 

ТЕМА 8. Протидія торгівлі людьми: теоретико-технологічний аспект 

ТЕМА 9. Соціальна робота з жінками 

 

 

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

ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки Історія соціальної роботи, Методи соціальної роботи. 
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Поточний контроль 

Виконання практичних  завдань і ІНДЗ. 
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Заочна форма навчання 

Поточне тестування та самосійна робота  ІН Підсу- Сума 
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Підсумковий контроль Залік 


