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Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента  

 (ОК 10. Актуальні проблеми теорії та практики 

соціальної роботи) 

Загальний обсяг 

дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

3/90 

Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції (14 год.), практичні (16 год.), самостійна 

робота (60 год.) 

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, а також 

Методичними рекомендаціями щодо дотримання принципів 

академічної доброчесності на факультеті соціальної та 

психологічної освіти УДПУ імені Павла Тичини 

(http://surl.li/cokqo). 

Відвідування занять. Здобувачі вищої освіти відвідують 

лекційні та практичні заняття відповідно до розкладу занять 

факультету соціальної та психологічної освіти 

https://fspo.udpu.edu.ua/ 

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?  Основне спрямування у ході вивчення навчальної 

дисципліни зосереджується на підготовці фахівців високого 

рівня, які володіють фундаментальними знаннями і 

практичними навичками з соціальної роботи та вміють їх 

застосовувати з метою професійної, організаційної, 

методичої, аналітичної, дослідницької, реабілітаційної 

діяльності у сфері соціальної роботи. 

Чому це треба вивчати?  Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні в 

студентів цілісного уявлення і теоретичних знань про зміст 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=11589
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/


соціальної роботи як науки і професійної діяльності, про її 

основні напрями, інструментарій, технології та організацію, а 

також у сприянні оволодінню конкретними методами і 

технологіями цієї роботи 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Програмні результати навчання: 

ПРН 22. Вміти організовувати та проводити  ПРН 4. 

Показувати глибинне знання та системне розуміння 

теоретичних концепцій, як із галузі соціальної роботи, 

так і з інших галузей соціогуманітарних наук.  

ПРН 8. Автономно приймати рішення в складних і 

непередбачуваних ситуаціях. 

ПРН 10. Аналізувати соціальний та індивідуальний 

контекст проблем особи, сім’ї, соціальної групи, 

громади, формулювати мету і завдання соціальної 

роботи, планувати втручання в складних і 

непередбачуваних обставинах відповідно до цінностей 

соціальної роботи. 

ПРН 13. Демонструвати ініціативу, самостійність, 

оригінальність, генерувати нові ідеї для розв’язання 

завдань професійної діяльності. 

ПРН 18. Демонструвати позитивне ставлення до 

власної професії та відповідати своєю поведінкою 

етичним принципам і стандартам соціальної роботи. 

ПРН 24. Розробляти програми психологічних 

інтервенцій (тренінг, психотерпія, консультування, 

тощо), провадити їх в індивідуальній та груповій 

роботі, оцінювати якість. 

 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

У процесі вивчення дисципліни студенти повинні оволодіти 

такими компетентностями:  

інтегральна компетентність – здатність 

розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі соціальної 

роботи або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог 

загальні – 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу.  

ЗК 2. Здатність розробляти і управляти проектами.  

ЗК 3. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт.  

ЗК 6. Здатність виявляти ініціативу та 

підприємливість.  

ЗК 8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК 9. Навички міжособистісної взаємодії.  

ЗК 10. Здатність працювати в команді 

фахові –  

ФК 1. Здатність до розуміння та використання 

сучасних теорій, методологій і методів соціальних та інших 

наук, у тому числі методи математичної статистики та 

кількісні соціологічні методи, стосовно завдань 

фундаментальних і прикладних досліджень у галузі 

соціальної роботи.  

ФК 2. Здатність до виявлення соціально значимих 



проблем і факторів досягнення соціального благополуччя 

різних груп населення.  

ФК 3. Здатність професійно діагностувати, 

прогнозувати, проектувати та моделювати соціальні ситуації.  

ФК 4. Здатність до впровадження методів і технологій 

інноваційного практикування та управління в системі 

соціальної роботи.  

ФК 5. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (експертами з інших 

галузей/видів економічної діяльності), налагоджувати 

взаємодію державних, громадських і комерційних організацій 

на підґрунті соціального партнерства. 

ФК 7. Здатність до професійної рефлексії.  

ФК 10. Здатність виявляти ініціативу та 

підприємливість задля вирішення соціальних проблем через 

упровадження соціальних інновацій 

ФК 11. Здатність виявляти професійну ідентичність та 

діяти згідно з цінностями соціальної роботи.  

ФК 12. Здатність до критичного оцінювання 

соціальних наслідків політики у сфері прав людини, 

соціальної інклюзії та сталого розвитку суспільства.  

ФК 13. Здатність до формування позитивного іміджу 

професії, її статусу в суспільстві.  

ФК 14. Здатність до ефективного менеджменту 

організації у сфері соціальної роботи. 

ФК 17. Здійснювати теоретичний, методологічний та 

емпіричний аналіз актуальних проблем психологічної науки 

та / або практики.  

ФК 18. Здійснювати практичну діяльність (тренінгову, 

психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну та 

іншу залежно від спеціалізації) з використанням науково 

верифікованих методів та технік.  

ФК 19. Налагоджувати та підтримувати контакти з 

фаховими спільнотами, ефективно взаємодіяти з колегами в 

моно- та мультидисциплінарних командах.  

ФК 20. Приймати фахові рішення у складних і 

непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій 

професійної діяльності. 

Соціальні навички (soft-skills): креативність, робота в 

команді, емоційний інтелект, взаємодія з людьми, тайм-

менеджмент, саморозвиток, критичне та екологічне мислення 

Зміст дисципліни ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І  

Теоретичні засади соціальної роботи  

Тема 1. Соціальна робота як наука і сфера практичної 

діяльності 

Тема 2. Міжнародна соціальна робота: глобальні 

пріоритети соціального розвитку 

Тема 3. Зміст і основні напрями діяльності соціального 

працівника 

Тема 4. Організація надання інноваційних соціальних 

послуг в територіальних громадах в умовах децентралізації 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ  

Соціальна робота як сфера практичної діяльності 

Тема 5. Соціальна робота з людьми з інвалідністю 



Тема 6. Соціальна робота з сім’ями та дітьми 

Тема 7. Гендерне спрямування соціальної роботи 

Тема 8. Соціальна робота із людьми, які постраждали 

внаслідок війни. 

Тема 9. Соціальна робота з людьми похилого віку 

Тема 10. Кращий досвід соціальної роботи України 

 

Обов’язкові завдання Програма дисципліни передбачає виконання магістрантами 

завдань, передбачених планами практичних занять, 

виконання завдань самостійної роботи, виконання ІНДЗ г 

Міждисциплінарні зв’язки ОК 8  Менеджмент  і маркетинг в організаціях соціальної 

сфери 

ОК 11  Соціальна робота в громаді 

 
Інформаційне забезпечення 

(з репозитарію,  фонду 

бібліотеки УДПУ та ін.) 

Основна 
1. Current issues of inclusive tourism introduction in Ukraine 

and other countries. – Poznan : UniKS Press, 2020. – 225 
p. ISBN 978-83-953988-2-7 

2. Соціальна робота та соціальна освіта. Уманський 
державний педагогічний університет імені Павла Тичини. 
URL: http://srso.udpu.edu.ua) 

3. Жінки в історії професійної соціальної роботи: від ХІХ 
століття – до сьогодення : колект. моногр. / 
Т. В. Семигіна, Н. М. Коляда, О. О. Кравченко та ін. ; 
МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 
Тичини. — Умань : Сочінський М. М., 2022. 

4. Кравченко О.О. Освітньо-виховний, реабілітаційний 
та оздоровчий потенціал інклюзивного туризму в 
умовах інклюзивного навчання : монографія / Оксана 
Олексіївна Кравченко ; МОН України, Уманський 
держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 
2022. – 272 с. 

5. Семигіна Т. Сучасна соціальна робота. Київ: Академія 
праці, соціальних відносин і туризму, 2020. 275 с. 

6. Соціальний захист учасників АТО/ООС: з досвіду 
Уманської міської територіальної громади : навч.-
метод. довід. / Г. М. Кучер, О. О. Кравченко ; МОН 
України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 
Тичини. – Умань : Візаві, 2022. – 103 с. 

7. Соціально-психологічна реабілітація вразливих 
категорій громадян від наслідків війни : колективна 
монографія / [О. Д. Caфiн, Н. М. Коляда та ін.] ; за заг. 
ред. О. О. Кравченко ; МОН України, Уманський держ. 
пед. ун-т імені Павла Тичини.- ФОП Ямчинський О.В., 
2022. – 406 с. 

 

Інформаційні ресурси 

8. Бібліотека УДПУ – http://library.udpu.org.ua 

9. Репозитарій УДПУ – 

https://udpu.edu.ua/component/banners/click/8 

10. www.nbuv.gov.ua Національна бібліотека України 

імені Психологічна служба системи освіти України. – 

Режим доступу: http://psyua.com.ua/index.php - 

11. Науково-методичний центр практичної психології і 

соціальної роботи. – Режим доступу: 

http://srso.udpu.edu.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://psyua.com.ua/index.php


Розробник             О.О. Кравченко  
 

https://sites.google.com/site/nmcppippo/golovna  

12. «Соціальний педагог в освіті». - Режим доступу: 

https://sites.google.com/site/socialnijpedagogvosviti/  

13. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. 

– Режим доступу: www.nbuv.gov.ua –; 

14. Соціальна педагогіка: теорія та практика: науковий 

журнал. – Режим доступу: 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Sptp/index.ht

ml 

15. Міністерство соціальної політики України. – Режим 

доступу:http://www.mlsp.gov.ua/control/uk/index 

16. Благополуччя дітей. Український фонд. – Режим 

доступу: 

http://www.childfund.org.ua/publications/view/1237/3 
17. The International Association Of Schools Of Social Work 

(Міжнародна асоціація шкіл соціальної роботи). URL:  
https://bit.ly/2ZYWK0N 

 
Поточний контроль 
 

Поточне оцінювання знань та умінь магістрантів 

здійснюється під час проведення семінарських занять і має на 

меті перевірку рівня підготовленості магістранта до 

виконання конкретної роботи. 
Підсумковий контроль 
 

Залік 
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