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Денна форма: лекції (30 год.), практичні (30 год.), самостійна 

робота (60 год.). 

Заочна форма: лекції (6 год.), практичні (8 год.), самостійна 

робота (106 год.). 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Усі письмові роботи перевіряються на 

наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими 

запозиченнями не більше 20%. Списування під час контрольних робіт та 

екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів ). 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування. 

Відвідування занять. Очікується, що всі студенти відвідають усі 

практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про 

неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти 

зобов’язані дотримуватися термінів виконання усіх видів робіт, 

передбачених робочою програмою курсу. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Підтримується. 

Що будемо вивчати?  Ознайомлення з основними технологіями соціальної роботи за 

місцем проживання, визначення сутності та особливостей процесу 

технологізації соціально діяльності стосується створення певних, 

розробка алгоритмів професійної діяльності суб’єктів соціально-

педагогічної роботи за місцем проживання; усвідомлення та прийняття 

стратегій соціальної роботи спрямованої на саморозвиток особистості 

дитини та молодої людини, реалізацію її творчого потенціалу, здібностей, 

задатків, активізацію зусиль клієнтів (індивідів, груп, спільнот). Надання 

соціальних послуг за місцем проживання. 

Чому це треба вивчати?  Формування у студентів знань з теорії і практики застосування 

соціальних технологій за місцем проживання різними категоріями 

клієнтів та  уточнення і поглиблення, систематизація, узагальнення та 

закріплення отримані в процесі лекційної та самостійної роботи знання й 

уміння. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

ПРН13. Використовувати методи соціальної діагностики у процесі 

оцінювання проблем, потреб, специфічних особливостей та ресурсів 

клієнтів. 

ПРН17. 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? 

ЗК11.  Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК15.  Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ФК9 Здатність оцінювати соціальні проблеми, потреби, особливості та 

ресурси клієнтів. 

ФК10. Здатність розробляти шляхи подолання соціальних проблем і 

знаходити ефективні методи їх вирішення. 



 

Розробник           (Бойко О.М. ) 

ФК20. Здатність до сприяння підвищенню добробуту і соціального 

захисту осіб, здійснення соціальної допомоги та надання підтримки тим, 

хто перебуває у складних життєвих обставинах. 

Зміст дисципліни Тема1. Правові основи соціальної роботи в Україні. 

Тема2. Підвищення ролі органів місцевого самоврядування в наданні 

соціальних послуг. 

Тема 3. Сутність поняття «громада»: сучасні підходи. 

Тема 4. Ретроспективний огляд соціальної роботи в громаді. 

Тема 5. Соціальна робота в громаді. 

Тема 6. Громадянське суспільство як фактор забезпечення 

життєдіяльності соціальної сфери. 

Тема 7. Провідна роль громадських ініціатив в ефективній реалізації. 

соціальної роботи за місцем проживання. 

Тема 8. Розробка та впровадження соціальних проектів на локальному 

рівні. 

Тема 9. Ресурсне забезпечення та роль партнерства в організації 

соціальної роботи на рівні громади. 

Тема 10. Соціальна робота у громаді в європейських країнах. 

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

ІНДЗ.  

Міждисциплінарні зв’язки «Соціальна робота з різними групами клієнтів», «Креативні технології 

навчання», «Соціальна робота в громаді». 

Інформаційне забезпечення 

(з репозитарію,  фонду 

бібліотеки УДПУ та ін.) 

1.Коляда Н.М., Левченко Н.В. Технології соціальної роботи Ч.1. 

Теоретичний курс: Навчальний посібник / Укладачі: Н.М. Коляда, Н.В. 

Левченко. – Умань: ВІЗАВІ, 2018. – 338 с. 

2. Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з жінками, які 

звільняються з місць позбавлення волі : навч. посіб. / МОН України, 

Уманський держ. Пед.. ун-т імені Павла Тичини ; уклад.: Т. Д. Кочубей , 

О. М. Бойко. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : ЦП Компрінт, 2021. – 229 с. 

3. Соціальна робота з різними групами клієнтів : навчальний посібник / 

[уклад.: Т. Д. Кочубей, О. М. Бойко]. – Умань : ФОП Жовтий О.В., 2016. – 

278 с. 

4. Жінки в історії професійної соціальної роботи: від ХІХ століття і до 

сьогодення : колективна монографія / [Н. М. Коляда, О. О. Кравченко, Т. 

Д. Кочубей [та ін.]; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини, ф-т соц. та псих. освіти, каф. соц. педагогіки та соц.роботи, 

Гендерний центр. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2020.  С. 

5. 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. С. 25-38. 

6.  Бойко О.М. Соціально-педагогічна робота з сім’ями вимушених 

переселенців / О. М. Бойко //. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. 

Вип. LXXXIV / Херсон. держ. ун-т ; відп. ред. В. Л. Федяєва / . – Херсон : 

Гельветика, 2018. – 239 с. 

7. Бойко О.М. Технології соціальної роботи в школі з сім’ями, які 

виховують дитину з інвалідністю / О. М. Бойко // Психолого-педагогічні 

проблеми сучасної школи. Вип. 1(3), ч.1 / МОН України, Уманський держ. 

пед. ун-т імені Павла Тичини ; [голов. ред. С.В. Совгіра]. – Умань : Візаві, 

2020. – 160 с. – С. 15-22. 

Поточний контроль Виконання практичних  завдань і ІНДЗ. 

Поточне тестування та самосійна робота 
ІНДЗ ПК Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

Т 

4 
Т

5 

Т 

6 

Т 

7 

Т 

8 

Т 

9 
Т 

10 
 

30 30 20 10 100 

 

Підсумковий контроль Екзамен 


