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1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ: 

 

a) Адреса 

 46027, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2 

 

b) Контактні телефони 

тел. факс (352) 43-60-55 

тел. (0352) 53-39-50 

 

Приймальня декана 

тел. (0352) 43-59-06 

тел. (0352) 53-36-25 

тел. вн.271 

 

c) Інформація про склад деканату 

 

Декан факультету: доктор педагогічних наук, професор В.М. Чайка 

тел.(0352) 53-36-25 

e-mail: chayka6027@mail.ru 

 

Заступник декана: кандидат педагогічних наук, доцент О.Т. Винничук 

тел.: (0352) 53-39-50 

 

Голова науково-методичної комісії: кандидат психологічних наук, доцент І.М. Чорна 

тел.: (0352) 53-39-50 

 

Вчений секретар ради: кандидат педагогічних наук, доцент Т.В. Гладюк 

тел.: (0352) 53-36-25 

 

Диспетчер деканату: О.С. Шиліга 

тел.: (0352) 53-39-50 

 

Методист заочної форми навчання: О.М. Волошин 

тел. (0352) 53-36-24 

Інженер: І.Ю.Остаф 

тел.: 53-36-27 
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d) Кафедри: 

 

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

(Адреса: 46027, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Винниченка,10 тел. (0352) 53-39-50)  

 

Склад кафедри: 

1. Поліщук Віра Аркадіївна               – доктор педагогічних наук, професор, 

                                                              завідувач кафедри 

2. Главацька Ольга Леонідівна           – кандидат педагогічних наук, доцент  

3. Горішна Надія Мирославівна          – кандидат педагогічних наук, доцент  

4. Ратинська Оксана Миколаївна        – кандидат біологічних наук, доцент  

5. Слозанська Ганна Іванівна              – кандидат педагогічних наук, доцент  

6. Сидор Ірина Петрівна                      – кандидат педагогічних наук, викладач 

7. Турчин-Кукаріна Ірина Вікторівна  – кандидат юридичних наук, викладач 

8. Водяна Ольга Володимирівна         – викладач  

9. Олійник Галина Михайлівна            – викладач  

 

e) Координатор інституту педагогіки та психології 

кандидат психологічних наук, доцент І.М.Чорна 

IrynaChorna@yandex.ua (0352)53-39-50 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yf62e79bf1f0761f6e8a0b403a7eda38e&url=mailto%3AIrynaChorna%40yandex.ua
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2. КОПІЇ ДІЮЧИХ ЛІЦЕНЗІЙ НА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА 

СЕРТИФІКАТІВ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ 
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3. ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НА 

ФАКУЛЬТЕТІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ОБСЯГУ ТА ТЕРМІНУ 

НАВЧАННЯ 

 

Галузь знань: 0402 Соціальна робота 

Напрям підготовки: 6.040200 Соціальна робота 

Ліцензійний обсяг: 50/50 

Термін навчання – 4 роки 
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4. УМОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ 

 

Інститут педагогіки та психології має належну навчально-матеріальну базу для підготовки 

фахівців із соціальної роботи. 

Навчальний процес здійснюється у навчальному корпусі № 2 (площа – 2321,2 м
2
). 

Власний аудиторний фонд інститут педагогіки та психології для забезпечення викладання 

навчальних курсів напряму 6.130102 «Соціальна робота», складається із 8 аудиторій (загальна 

кількість місць – 360): лекційні аудиторії № 204, № 219, № 224; № 225; № 226; № 230; № 231; 

№ 234. 

Академічні заняття проводяться також в інших навчальних аудиторіях університету: 

 адміністративно-навчального корпусу №1: № 60, № 67, № 69, № 74, № 75а, № 185, 

комп’ютерний клас № 68 (10 комп’ютерних комплексів, які під’єднані до загальної 

університетської мережі і забезпечують вільні виходи в мережу Internet);  

 корпусу № 4 фізико-математичного факультету: № 440; № 441; № 447; 

 корпусу гуртожитку № 1: № 602; № 605; № 607; 

 корпусу № 7: № 701; № 702. 

Усі аудиторії знаходяться в належному санітарно-технічному стані і придатні для 

експлуатації. Більшість аудиторій університету обладнано автоматизованими пультами 

керування, зашторенням, аудіовідеотехнікою, що дозволяє проводити демонстрацію 

відеофільмів, кінофільмів, діафільмів, слайдів, прослуховувати аудіопрограми.  

Комп’ютерне забезпечення. Університет володіє потужною комп’ютерною базою. 

Укомплектовано 40 комп’ютерних класів на 652 робочих місця; діє єдина комп’ютерна мережа 

(оптико-волоконний зв’язок) на 205 інформаційних порталів із забезпеченням всіх робочих 

місць з доступом до Інтернету (швидкість 512 кБіт/с); введено в дію програмне забезпечення 

для створення електронного каталогу бібліотеки університету. 

За останні роки активізується робота зі створення фондів ліцензованих комп'ютерних 

програм. Зауважимо, що всі операційні системи Windows XP, які встановлено на всіх 

комп’ютерах кафедри є ліцензійно чистими. 

Належна увага звертається на комп’ютеризацію навчального процесу студентів 

спеціальності «Соціальна робота». На психолого-педагогічному відділенні функціонує 2 

комп’ютерні класи: № 204 та № 68, які обладнані 27-ма комп’ютерними комплексами, які 

під’єднані до загальної університетської мережі і забезпечують вільні виходи в мережу Internet). 

На сайті університету розміщено інтерактивні курси (електронні версії лекцій, плани 

семінарських і практичних занять, інша інформація), що активно використовуються студентами 

у навчальному процесі. 

Соціальна інфраструктура. В університеті створені належні умови для роботи, навчання 

і проживання співробітників і студентів, а також для їх повноцінного відпочинку та 

оздоровлення. 

У соціально-побутовій структурі університет має 5 гуртожитків на 2180 місць, медпункт 

та санаторій-профілакторій на 180 місць, з 18 спеціалізованими кабінетами. 

У навчальних корпусах та гуртожитках функціонує розгалужена мережа закладів 

харчування: студентська їдальня, буфети, кафе, Інтернет-кафе. 

В актовому залі університету та у студентському клубі проводяться розважально-виховні 

заходи, а в спортивних залах та на майданчиках студенти мають можливість займатися у різних 

секціях. 

Система охорони здоров’я навчального закладу складається з медичного пункту та 

санаторію-профілакторію. Студенти, які стоять на диспансерному обліку мають можливість 
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безкоштовно лікуватись та оздоровлюватись. Студенти, які згідно законодавства мають право 

на соціальну підтримку і захист (сироти, інваліди, чорнобильці, матері, малозабезпечені) 

одержують пільги).  

Студенти Інституту педагогіки та психології проживають у гуртожитку № 2. Вони 

поселені в блоках, де в кімнатах проживає по 2-3 студенти із одного курсу. Така система 

проживання дозволяє успішному навчанню, вирішенню усіх побутових проблем (кімнати 

закріплені за студентами з першого курсу до закінчення навчання). 

Щорічно проводиться поточний ремонт приміщень. Усі навчальні, навчально-виробничі, 

побутові, спортивні та інші приміщення відповідають санітарним нормам і правилам, 

державним будівельним нормам України ДБН В2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних 

закладів».  

Бібліотечне забезпечення. Одним з основних підрозділів, який відіграє важливу роль у 

навчальному процесі є Наукова бібліотека університету. Вона виконує послідовну різнобічну 

діяльність щодо підвищення бібліотечного та інформаційно-бібліографічного обслуговування 

студентів, професорсько-викладацького складу, забезпечення навчально-виховного процесу і 

науково-дослідної роботи. 

Основні приміщення бібліотеки розташовані в центральному корпусі, а також у 

відокремленій будівлі (абонемент навчальної літератури). 

Книгозбірня складається з 5-х відділів: комплектування і наукової обробки літератури; 

науково-інформаційного забезпечення та автоматизації; довідково-бібліографічного відділу; 

науково-методичного та відділу обслуговування (читальні зали). 

У бібліотеці функціонують 2 головних книгосховища та 7 читальних залів на 362 

читацьких місць, серед них – читальний зал електронних ресурсів на 36 робочих місць та зал 

наукової літератури на 15 робочих місць з виходом в Інтернет. 

В бібліотеці університету створено електронний каталог, у який внесено інформацію про 

480 тис. видань; функціонує фонд рідкісної та малотиражної літератури, що містить особливо 

цінні наукові, літературно-художні видання і прижиттєві видання авторів (в даний час 

нараховує понад 21 тис. примірників). Дуже зручним у навчальній і науковій роботі є і те, що 

завершується робота з наповнення електронного каталогу всіх видань, що знаходяться у фондах 

університетської бібліотеки. Крім того, відділ електронної обробки сканує рідкісні і часто 

використовувані книги й викладає їх на сервері бібліотеки (понад 3 тис.). 

Студенти і викладачі мають доступ до Internet для пошуку різноманітної інформації, а 

оскільки університетська бібліотека має доступ більше ніж до 1,5 тис. наукових журналів світу 

(програми міжбібліотечного обміну), то студенти забезпечені найновішою науковою 

інформацією. 

Важливою складовою інформаційного та навчально-методичного забезпечення навчально-

виховного процесу є наявність підручників, посібників, періодичних видань відповідно до 

фаху. Студенти, які здобувають фах соціального працівника повністю забезпечені 

підручниками і посібниками, періодичними виданнями, що відповідають їх фаху.  

 

5. ОСНОВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В 

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, СПОСОБИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 

Організація навчання майбутніх соціальних працівників забезпечується через поєднання 

аудиторної і позааудиторної форм навчання. Окрім традиційних форм організації навчального 

процесу (лекції, семінари, практичні заняття, консультації), використовуються й інноваційні, 

зокрема дистанційне навчання з використанням платформи Moodle. Дистанційне навчання з 
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використанням вказаної платформи забезпечує можливості для оволодіння студентами змістом 

навчальних дисциплін через формування у них рефлексивних умінь самонавчання та 

самоконтролю.  

Для повного опанування програмного матеріалу навчальними планами підготовки 

фахівців передбачена індивідуальна та самостійна робота студентів. 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння знаннями у вільний від 

аудиторних занять час. Зміст самостійної роботи визначається навчальними програмами курсів 

і забезпечується системою навчально-методичних (методичні розробки, практикуми, 

індивідуальні навчально-дослідні завдання), і технічних засобів (комп'ютерний клас, платформа 

дистанційного навчання Moodle тощо). Навчальний матеріал, освоєний студентами в процесі 

самостійної підготовки є обов’язковим компонентом навчального курсу і включається для 

перевірки під час підсумкового контролю. 

Навчальними планами підготовки бакалавра передбачено самостійне виконання 

студентами індивідуальних завдань при консультуванні викладачем.  

Індивідуальна робота здійснюється із студентами за окремим графіком з метою 

підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей. Формами 

індивідуального завдання студента є: курсова робота, дипломна робота, магістерська робота. 

Kypcoва робота виконується з метою закріплення, поглиблення i узагальнення знань, 

одержаних студентом за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення 

конкретного фахового завдання. 

Ключовим компонентом підготовки фахівців є неперервна система практичного навчання, 

яка охоплює освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавра, спеціаліста і магістра та включає 8 видів 

практик. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр соціальної роботи» студенти 

повинні пройти 6 видів практик: ознайомлюючи, благодійну, організаційно-відпочинкову, 

навчальну, виробничу, кваліфікаційну. Практика організується і проводиться цілеспрямовано, 

від курсу до курсу ускладнюються її зміст і завдання. З кожного виду практики викладачами 

розроблене навчально-методичне забезпечення: програму, систему завдань, критерії 

оцінювання. Йдучи на практику студенти мають конкретні завдання і перелік документації, яку 

вони повинні представити після її проходження.  

Для забезпечення високого рівня пізнавальної самостійності використовуються методи: 

колективно-групового навчання (мозковий штурм, тренінг, конференція), дискусійного 

навчання (дискусія, дебати, ток-шоу, круглий стіл), ігрові (рольові та ділові ігри, метод 

«вживання» у роль), інформаційно-комунікаційних технологій (створення мультимедійних 

презентацій, спілкування з допомогою чатів, форумів, електронної пошти, вебінари, веб-квести, 

аналіз та обговорення відео- і мультимедійних матеріалів), ситуативного моделювання (аналіз 

випадків, метод проектів).  

Для оцінювання знань, умінь і навичок студентів спеціальності «Соціальна робота» 

використовуються такі форми контролю, як поточний, модульний та підсумковий.  

Поточний контроль якості засвоєння матеріалу теми проводиться у вигляді усного 

опитування (індивідуальне і фронтальне), заслуховування доповідей, презентацій, письмового 

контролю (самостійні, контрольні роботи), оцінювання виконання різноманітних завдань та 

тестування за матеріалом теми.  

Модульний контроль проводиться у вигляді модульних контрольних робіт, тестування, у 

тому числі з використанням електронних варіантів тестових завдань різних рівнів складності. 

Підсумковий контроль якості проводиться у вигляді заліків та екзаменів. Підсумковому 

контролю підлягає обсяг навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою у 

терміни, встановлені навчальним планом. 
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Кредити студенту зараховуються у випадку успішного складання письмових (усних) 

заліків або екзаменів з навчальної дисципліни, захисту звіту з практики, проходження 

державної атестації. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно 

зараховано 

85-89 В 
добре 

75-84 С 

65-74 D 
задовільно 

60-64 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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6. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
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7. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 

Cтруктурно - логічна схема  

Напряму підготовки: 6.130102 «Соціальна робота» 

 

№ 

п/п 
Назва дисципліни 

Навчальний 

рік 

Кредити 

ECTS 
Години Екзамен Залік 

1семестр 

Нормативні дисципліни 

1 Історія України 2013/2014 3 108 е - 

2 Іноземна мова (1-3 с.) 2013/2014 1,5 54 - - 

3 Історія української культури 2013/2014 2 72 е - 

4 Вступ до спеціальності   2013/2014 2 72 - з 

5 Система служб соціальної роботи 2013/2014 3 108 - з 

6 Основи самовиховання 

особистості 
2013/2014 3 108 - з 

7 Основи права 2013/2014 3 108 е - 

8 Валеологія  2013/2014 1,5 54 - з 

9 Загальна педагогіка (1-2 сем) 2013/2014 2 72 - - 

10 Ознайомлююча практика 2013/2014 2 72 - з 

Дисципліни за вибором студента 

11 + Фізичне виховання (1-4 с.) 2013/2014 0 0 - - 

Дисципліни за вибором ВНЗ 

12 Безпека життєдіяльності 2013/2014 2 72 - з 

13 Вікова фізіологія 2013/2014 1,5 54 - з 

2 семестр 

Нормативні дисципліни 

1 Іноземна мова (1-3 с.) 2013/2014 1,5 54 - з 

2 Загальна педагогіка  2013/2014 2 72 е - 

3 Загальна психологія 2013/2014 3 108 - з 

4 Сучасні інформаційні технології 2013/2014 1,5 54 - з 

5 Історія соціальної роботи  2013/2014 3 108 - з 

6 Соціальна діагностика 2013/2014 3 108 - з 

7 Соціальна статистика 2013/2014 3 108 - з 

8 Організація благодійної 

діяльності 
2013/2014 2,5 90 - з 

9 Соціалізація особистості  2013/2014 5 180 е - 

10 Соціологія 2013/2014 3 108 е - 

11 Благодійна практика 2013/2014 2 72 - з 

Дисципліни за вибором студента 

12 +Фізичне виховання (1-4 с.) 2013/2014 0 0 - з 

Дисципліни за вибором ВНЗ 

13 Комп’ютерна практика з СІТ 2013/2014 1 36 - з 

   2 72   

14 Організація діяльності 

громадських об’єднань 
2013/2014 2 72 - з 



 14 

15 Соціальний захист дитинства 2013/2014 2 72 - з 

3 семестр 

Нормативні дисципліни 

1 Українська мова за професійним 

спрямуванням (3-5 с.) 
2014/2015 1 36 - 

 

з 

2 Іноземна мова (1-3 с.) 2014/2015 2 72 е - 

3 Організація дозвіллєвої 

діяльності 
2014/2015 3 108 - з 

4 Право соціального забезпечення 2014/2015 4 144 е - 

5 Соціальна робота з різними 

групами 
2014/2015 5 180 е - 

6 Теорія соціальної роботи (3-4 с.) 2014/2015 2,5 90 - з 

7 Соціальна педагогіка 2014/2015 2 54 - - 

Дисципліни за вибором студента  2013/2014 

8 +Фізичне виховання (1-4 с.) 2014/2015 0 0 - - 

   3 108   

9 Основи соціального гувернерства 2014/2015 3 108 - з 

10 Вулична соціальна робота 2014/2015 3 108 - з 

Дисципліни за вибором ВНЗ 

11 Гендерна педагогіка 2014/2015 3 108 - з 

12 Основи екології 2014/2015 1,5 54 - з 

4 семестр 

Нормативні дисципліни 

1 Українська мова за професійним 

спрямуванням (3-5 с.) 

 

2014/2015 
1 36 - 

 

з 

2 Соціальна педагогіка 2014/2015 4 144 е - 

3 Соціальна психологія  2014/2015 4 144 - з 

4 Народознавство у соціальній 

роботі 
2014/2015 2,5 90 - з 

5 Цивільне процесуальне право 

України  
2014/2015 3 108 - з 

6 Публічне право 2014/2015 5 180 е - 

7 Соціальна робота в громаді 2014/2015 3 108 - з 

8 Соціальні основи шлюбу і сім’ї 2014/2015 3 108 - з 

9 Теорія соціальної роботи (3-4 с.) 2014/2015 3,5 126 е - 

10 Організаційно-відпочинкова 

практика 
2014/2015 2 72 - з 

Дисципліни за вибором студента 

11 +Фізичне виховання (1-4 с.) 2014/2015 0 0 - з 

Дисципліни за вибором ВНЗ 

   2 72   

12 Основи демографії 2014/2015 2 72 - з 

13 Риторика 2014/2015 2 72 - з 

Дисципліни за вибором студента 

   3 108   

14 Соціальна робота з людьми з 2014/2015 3 108 - з 
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особливими потребами 

15 Соціальна робота у різних 

конфесіях 
2014/2015 3 108 - з 

5 семестр 

Нормативні дисципліни 

1 Українська мова за професійним 

спрямуванням (3-5 с.) 

 

2015/2016 
1 36 

 

е 

 

- 

2 Філософія 2015/2016 3 108 е - 

3 Психологічні основи соціальної 

роботи 
2015/2016 5 180   

4 Соціальна профілактика 2015/2016 4 144   

5 Соціальне консультування 2015/2016 3 108   

6 Навчальна практика 2015/2016 4 144   

Дисципліни за вибором студента 

   4 144   

7 Історія української державності 2015/2016 2 72 - з 

8 Українознавство 2015/2016 2 72 - з 

9 Цінності європейської цивілізації 2015/2016 2 72 - з 

10 Логіка 2015/2016 2 72 - з 

11 Етика і естетика 2015/2016 2 72 - з 

Дисципліни за вибором ВНЗ 

   2 72   

12 Теорія менеджменту 2015/2016 2 72 - з 

13 Соціальна опіка і піклування 2015/2016 2 72 - з 

6 семестр 

Нормативні дисципліни 

1 Інформаційно-технічні засоби 

навчання  
2015/2016 2 72 - з 

2 Етика професійної діяльності 2015/2016 4 144 - з 

3 Курсова робота 2015/2016 1 36 - - 

4 Основи наукових досліджень 2015/2016 3 108 - з 

5 Приватне право 2015/2016 5 180 е - 

6 Соціальна терапія  2015/2016 3 108 е - 

7 Соціальний патронаж  2015/2016 4 144 е - 

8 Основи PR 2015/2016 3 108 - з 

Дисципліни за вибором студента 

   7 252   

9 Історія науки і техніки 2015/2016 2 72 - з 

10 Економіка 2015/2016 3 108 - з 

11 Підготовка молоді до сімейного 

життя 
2015/2016 2 72 - з 

12 Психологія особистості 2015/2016 3 108 - з 

13 Україна у контексті європейської 

цивілізації 
2015/2016 2 72 - з 

Дисципліни за вибором ВНЗ 

   2 72   
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14 Основи дефектології 2015/2016 2 72 - з 

15 Маркетинг соціальних послуг 2015/2016 2 72 - з 

7 семестр 

Нормативні дисципліни 

1 Основи охорони праці 2016/2017 2 72 - з 

2 Менеджмент соціальної роботи 2016/2017 7 252 е - 

3 Соціальна експертиза 2016/2017 3 108 - з 

4 Соціальна політика і соціальна 

робота 
2016/2017 2 72 - з 

5 Технології соціальної роботи 2016/2017 7 252 е - 

6 Виробнича практика 2016/2017 4 144 - з 

Дисципліни за вибором студента 

   4 144   

7 Релігієзнавство 2016/2017 2 72 - з 

8 Антропологія 2016/2017 2 72 - з 

9 Театральна майстерність  2016/2017 2 72 - з 

10 Основи підприємницької 

діяльності 
2016/2017 2 72 - з 

11 Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 
2016/2017 2 72 - з 

Дисципліни за вибором ВНЗ 

   2 72   

12 Психологія управління 2016/2017 2 72 - з 

13 Корпоративна соціальна 

відповідальність 
2016/2017 2 72 - з 

14 Патопсихологія 2016/2017 2 72 - з 

8 семестр 

Нормативні дисципліни 

1 Курсова робота 2016/2017 1 36 - - 

2 Організація праці і зайнятості 2016/2017 3 108 е - 

3 Основи соціально-медичної 

роботи 
2016/2017 3 108 - з 

4 Соціальна конфліктологія  2016/2017 4 144 - з 

5 Соціальне прогнозування і 

проектування 
2016/2017 3 108 е - 

6 Політологія 2016/2017 2 72 - з 

7 Кваліфікаційна практика 2016/2017 6 216 е - 

Дисципліни за вибором студента 

   4 144   

8 Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 
2016/2017 2 72 - з 

9 Становлення громадянського 

суспільства 
2016/2017 2 72 - з 

10 Геополітика 2016/2017 2 72 - з 

11 Глобалістика 2016/2017 2 72 - з 

12 Технології успішної діяльності 2016/2017 2 72 - з 
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Дисципліни за вибором студента 

   2 72   

13 Менеджмент здоров’я 2016/2017 2 72 - з 

14 Основи танатології 2016/2017 2 72 - з 

15 Основи педагогічної 

майстерності 
2016/2017 2 72 - з 

Підсумкова державна атестація 

 Кваліфікаційний екзамен 

«Теорія і практика соціальної 

роботи» 

2016/2017 1 36 е - 

 Всього кредитів ЕСТS  240 8640 27 57 

 

 



8. КОПІЯ РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 
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9. АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН 

 

1. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

 

1.1.Нормативні дисципліни 

 

1. Предмет: Історія України 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: Навчальна дисципліна орієнтована на глибоке та ґрунтовне засвоєння 

студентами сутності соціально-політичних процесів, що відбувалися і відбуваються в Україні. 

Вивчення явищ соціально-політичної історії ґрунтується на їх систематизації та періодизації в 

хронологічній послідовності. Студенти повинні знати стан основних проблем історичної науки; 

суспільний лад на різних етапах історичного розвитку української державності; загальне  та 

особливе в історичному розвитку українських земель. 

Форма контролю: екзамен 

 

2. Предмет: Українська мова (за професійним спрямуванням) 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 2-3 роки, 3, 4, 5 семестри 

Анотація: Навчальний предмет спрямований на підвищення рівня загальномовної 

підготовки, мовної грамотності, комунікативної компетентності студентів, на оволодіння 

основами офіційно-ділового, наукового стилів української мови, що забезпечить професійне 

спілкування на належному мовному рівні. Головними завданнями курсу є формування чіткого й 

правильного розуміння ролі державної мови в діяльності вчителя; забезпечення досконалого 

володіння нормами сучасної української літературної мови та дотримання вимог культури 

усного й писемного мовлення; сформувати навички оперування фаховою термінологією, 

редагування, коригування та перекладу наукових текстів. 

Форма контролю: залік, екзамен 

 

3. Предмет: Філософія 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр 

Анотація: Вивчення курсу має на меті дати методичний та теоретичний матеріал для 

отримання необхідних знань з філософії як навчальної дисципліни, забезпечити глибоке 

засвоєння специфіки філософського осягнення дійсності, високу світоглядно-методологічну 

культуру студентів, спрямувати їх на самостійні роздуми над найважливішими філософськими 

проблемами. Основними завданнями навчального предмета є представити широке розмаїття 

методологічних підходів і теоретичних систем філософії як сфери духовної творчості; 

розширити знання студентів про сучасну філософію, познайомити з новими підходами до 

вирішення найважливіших філософських проблем; сформувати вміння співвідносити 

світоглядні ідеї з практикою суспільного життя; навчити студентів працювати з філософськими 

текстами, реконструювати зміст висловлених у них філософських ідей, робити історико-

філософську інтерпретацію, пояснення і оцінку філософських вчень. 

Форма контролю: екзамен 
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4. Предмет: Іноземна мова 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1-2 роки, 1, 2, 3 семестри 

Анотація: Навчальний курс має на меті формування комунікативних іншомовних умінь 

студентів для застосування їх у вирішенні професійних завдань та у повсякденному житті, 

формування лінгвістичної, мовленнєвої, соціокультурною та загальнонавчальної компетенцій. 

Основними завданнями курсу є формування правильного володіння усною мовою, правильне 

висловлювання думок у комунікативних ситуаціях; формування навичок письма; розвиток 

навички діалогічного та монологічного мовлення, читання; розвиток позитивного сприйняття 

інших культур та набуття вмінь долати соціокультурні відмінності. 

Форма контролю: екзамен 

 

5. Предмет: Історія української культури 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: Дисципліна орієнтована на формування системи знань з історії української 

культури, глибоке та ґрунтовне засвоєння студентами предмету та завдань історії української 

культури, основних напрямів української художньої культури, феномену української культури 

в контексті європейської культурної традиції, сучасних проблеми розвитку української 

культури. Головним завданнями предмету є засвоєння студентами основних теоретичних 

аспектів вивчення культури; основні етапи розвитку української культури у хронологічній 

послідовності та характерні особливості кожного періоду зокрема; стилі, властиві культурним 

епохам, їх риси; історичний аспект культурних епох та явищ; провідних діячів української 

культури, їх найважливіші твори та здобутки. 

Форма контролю: екзамен 

 

6. Предмет: Політологія 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр 

Анотація: Дисципліна орієнтована на засвоєння студентами політичних світових та 

вітчизняних процесів, закономірності розвитку і функціонування політології, її місце та роль у 

житті суспільства. Головними завданнями предмета є вивчення сутності, історії, теорії і 

методології політичної діяльності і поведінки; формування уміння орієнтуватися в основних 

світових політичних школах, концепціях і напрямах, давати характеристику українським 

політичним вченням; формувати уявлення про сутність політичного життя, політичних 

відносин і процесів, про права людини і громадянина, про процеси міжнародного політичного 

життя, місце, роль і статус України в сучасному політичному світі. 

Форма контролю: залік 

 

1.2. Вибіркові дисципліни 

 

1.2.1. Дисципліни за вибором студента 

 

1. Предмет: Фізичне виховання 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1-2 роки, 1, 2, 3, 4 семестри 
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Анотація: Предмет спрямований на послідовне формування фізичної культури 

особистості студента, знання і дотримання основ здорового способу життя, знання основ 

організації і методики найбільш ефективних видів і форм раціональної рухової діяльності й 

уміння застосовувати їх на практиці у своїй фізичній активності; на систематичне фізичне 

тренування з оздоровчою спрямованістю. Головними завданнями курсу є: формування 

розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості і підготування її до професійної 

діяльності; установлення на здоровий спосіб життя, фізичне вдосконалення і самовиховання, 

потреби в регулярних заняттях фізичними вправами; формування системи знань з фізичної 

культури та здорового способу життя, необхідних у процесі життєдіяльності, навчання, роботі; 

оволодіння системою практичних умінь і навичок занять; набуття фонду рухливих умінь і 

навичок, що визначають готовність до обраної професії. 

Форма контролю: залік 

 

2. Предмет: Українознавство 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр 

Анотація: Курс спрямований на самопізнання й самотворення українства, здійснення ним 

своєї історичної місії. Завдання курсу: виявити досвід поколінь та історичні уроки розвитку 

етнонації, української природи, мови, держави, культури, людини; аналізувати тенденції, 

закономірності, причини і наслідки розвитку й проблем сучасності; формувати питомі риси 

громадян; готувати покоління до самостійного життєвого вибору шляху та перспектив 

майбутнього, пізнання й самопізнання, творення й самотворення особистості, схильної і 

спроможної бути в гармонії з іншими людьми, з довкіллям, з власним “Я” (внутрішнім світом) і 

поєднувати особисті інтереси з громадськими, національно-державними та загальнолюдськими; 

сприяти виробленню високих суспільних, державних, гуманістичних, духовно-культурних 

ідеалів, визначенню морально-етичних та естетичних критеріїв і принципів життєдіяльності 

людей мудрого серця і гуманного розуму (інтелекту), патріотів-професіоналів світового рівня, 

творців засад громадянського суспільства в національній державі 

Форма контролю: залік 

 

2. Предмет: Цінності європейської цивілізації 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр 

Анотація: Курс спрямований на ознайомлення студентів із поняттями «цивілізація», 

цивілізаційного підходу до вивчення історії людства, витоків європейської цивілізації; етапів її 

розвитку, найважливіших подій її історії та культурно-історичного поступу, культурних, 

історичних цінностей , що уособлюють особливості європейської цивілізації у її цілісності та 

різноманітті. Основними завданнями курсу є: визначити самобутність окремих складових 

європейської цивілізації; уявляти шляхи розвитку .проблематики і перспектив сім’ї народів; 

виокремлювати найбільш значущі цивілізаційні прояви; використовувати здобутті знання для 

оцінки явищ і процесів, що мають загальноєвропейське цивілізаційне значення. 

Форма контролю: залік 

 

2. Предмет: Етика і естетика 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр 
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Анотація: Етика та естетика як навчальна дисципліна знайомить з важливими 

філософськими галузями знань про людину: етикою –  предметом якої є мораль і естетикою – 

предметом якої є сфера почуттєвого; висвітлює основні віхи розвитку етики і естетики, дає 

сучасне розуміння таких їх наріжних проблем, як сутність і обґрунтування моралі, її основних 

понять, етикету як форми культури, а також системи категорій естетики, природи мистецтва і 

художньої творчості, специфіки розвитку некласичної естетики на основі художньо-

естетичного досвіду ХХ - поч. ХХІ ст. Засвоєння цієї сфери гуманітарного знання своєрідно 

довершує світогляд людини, робить його цілісним, сприяє глибшому розумінню місця людини 

в світі, здатності виробити власну моральну позицію та формує культуру почуттів, сприяє їх 

витонченню і ушляхетненню. 

Вивчення етики і естетики передбачає формування вміння працювати з філософсько-

етичними та художніми текстами, самостійно аналізувати і інтерпретувати їх зміст, 

аргументувати власну позицію щодо актуальних моральних проблем сьогодення і здобути 

навички критичного мислення та теоретичної рефлексії почуттєвого досвіду.  

Форма контролю: залік 

 

2. Предмет: Логіка  

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр 

Анотація: Як навчальна дисципліна логіка надає теоретичний і методичний матеріал, 

необхідний для формування усвідомленого рівня оперування правилами і прийомами логічного 

мислення, дає знання про логічні характеристики основних форм мислення – поняття, судження 

й умовиводу, правил та операцій над ними, розкриває сутність і значення основних законів 

(принципів) мислення, знайомить з основними прийомами  аргументації.   

Вивчення логіки забезпечує ефективне оволодіння найбільш поширеними в практиці 

схемами і прийомами міркувань, активне використання в процесі мислення та спілкування їх 

основних методів – дедукції, індукції та аналогії, розвиває вміння розпізнавати та виявляти 

логічні помилки як у власних міркуваннях, так і у міркуваннях інших людей, сприяє 

вдосконаленню логічної культури, формуванню сучасного стилю мислення, що поєднує в собі 

точність і образність думки, вихованню дисципліни думки. 

Форма контролю: залік 

 

3. Предмет: Історія науки і техніки 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр 

Анотація: Курс призначений на вивчення історії науки і техніки має на меті не просто 

реконструкцію минулого наукового знання, а й дослідження процесу розвитку науки з метою 

виявлення тих глибинних тенденцій і закономірних зв’язків, які визначають зміст і спрямування 

цього процесу, розглядаються питання, пов’язані з розвитком науки і техніки від простих 

знарядь праці до нанотехнології. 

Форма контролю: залік 

 

3. Предмет: Економіка 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр 

Анотація: Мета курсу полягає у формуванні системи знань про економічні відносини у 

суспільстві, проблеми ефективного використання обмежених ресурсів, функціонування 
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основних складових економічної системи, розвиток у студентів економічного мислення, а 

також підготовка до подальшого вивчення основ інших економічних дисциплін та можливого 

використання економічних знань у майбутній професійній діяльності; оволодіння студентами 

методологією пізнання економічних явищ і процесів, вивчення законів, закономірностей, 

рушійних сил розвитку суспільного виробництва для найбільш повного задоволення їхніх 

матеріальних і соціально-економічних потреб.  

Студент повинен знати: основи економічного аналізу; основні поняття власності; 

економічні та правові аспекти; макроекономічні проблеми інфляції та безробіття; факторні 

ринки та розподіл прибутку; порівняльні економічні системи. 

Студент повинен вміти: оцінити функціонування конкурентного ринку; аналізувати 

сукупні затрати; попит, пропозицію, ціновий рівень; поєднувати принципи попиту, споживчого 

вибору, витрат та пропозиції. 

Форма контролю: залік. 

 

3. Предмет: Підготовка молоді до сімейного життя 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр 

Анотація: Мета курсу - озброєння майбутніх учителів знаннями зі шлюбно-сімейної 

проблематики, методикою дошлюбної підготовки школярів, ознайомлення з передовим 

досвідом з підготовки до сімейного життя в школах України та за кордоном. 

Завдання курсу: озброїти студентів системою компетентностей щодо психосексуального 

розвитку, міжстатевого спілкування, шлюбно-сімейних стосунків; виявити закономірності та 

можливості впливу соціального працівника на ґендерні ідентичності молодих людей, розкрити 

особливості ґендерної соціалізації майбутнього сім’янина;  

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Еволюція міжстатевих та шлюбно-сімейних відносин в історії людства. 

2. Морально-психологічні аспекти дошлюбної поведінки молоді.  

3. Проблеми молодої сім’ї.  

4. Основні аспекти змісту формування майбутнього сім’янина.  

5. Сексуальна соціалізація в структурі дошлюбної підготовки молоді.  

6. Підготовка учнівської молоді до усвідомленого батьківства.  

7. Методика реалізації змісту дошлюбної підготовки учнів. 

Форма контролю: залік 

 

3. Предмет: Психологія особистості 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр  

Анотація: Мета курсу - закласти фундамент психологічних знань, ознайомивши студентів 

з основними поняттями, проблемами та закономірностями психічної діяльності людини.  

Завдання: ознайомити студентів з природою та сутністю психіки людини, основними 

проявами та закономірностями емоційно-вольової сфери особистості, психологію пізнавальних 

психічних процесів, методами психологічного дослідження психіки людини, сутністю 

особистості людини, основними теоріями особистості; сформувати вміння складати програму 

конкретного психологічного дослідження, визначати рівень, адекватність та стійкість власної 

самооцінки, оцiнювати i приймати вiдповiднi рішення в ситуацiях, що вимагають 

психосоціального втручання. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 
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1. Теорії особистості на сучасному етапі розвитку психологічної науки. Соціально-

психологічна природа особистості.  

2. Діяльність. Мотиваційна та потребнісна сфера особистості. 

3. Індивідуально-типологічні особливості особистості. Темперамент та характер людини.  

4. Психологія спілкування. 

5. Здібності людини. 

6. Психодинамічний напрям в теорії особистості. Структура та динаміка особистості в 

психоаналізі  З. Фрейда. 

7. Аналітична теорія особистості: структура та динаміка особистості в аналітичній теорії 

К. Юнга.  

8. Теорія соціального інтересу А. Адлера. 

9. Біхевіоральний напрям у теорії особистості. 

10. Особистість в сучасній культурі: теорія особистості Е. Фромма  

11. Теорія невротичної особистості К. Хорні. 

12. Феноменологічний напрям в теорії особистості. Центрована на людині теорія 

К.Роджерса.  

13. Особистість в екзистенційній психології. 

14. Порівняльний аналіз теорій особистості. 

Форма контролю: залік 

 

3. Предмет: Україна у контексті європейської цивілізації 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр 

Анотація: Курс спрямований на висвітлення стану наукових досліджень з модернізації 

політичної системи нашої країни в контексті її європейського вибору та історіографію 

досліджень проблематики, пов’язаної з визначенням місця України в геополітичному просторі 

та міжнародних відносинах. Головними завданнями курсу є: з’ясування змісту і завдань 

модернізації суспільно-економічної та політичної систем в незалежній Україні з огляду на 

європейський вибір; визначення специфіки соціально-політичних та культурних процесів, що 

відбуваються впродовж останніх років в українському суспільстві; дослідження еволюції 

державно-владних структур та інституцій громадянського суспільства, способів їх ефективного 

функціонування в контексті європейського досвіду. 

Форма контролю: залік 

 

4. Предмет: Релігієзнавство 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр 

Анотація: Мета курсу – надати студентам уявлення про соціально-гносеологічно-

психологічну природу та функції релігії, формування системи знань з загальних питань 

релігієзнавства. 

Вимоги до знань і вмінь. Студенти повинні знати: становлення і розвиток стародавніх 

релігій; основні сучасні традиційні і нетрадиційні релігії; місце релігії в духовній культурі; роль 

релігії в сучасному житті суспільства, сім'ї, людини. 

Студенти повинні вміти: основні ознаки та моменти релігій; визначити проблеми сенсу 

життя у релігіях; поєднувати принципи релігії та науки. 

Форма контролю: залік 
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4. Предмет: Антропологія 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр 

Анотація: Мета курсу: ознайомити студентів з основами антропологічних знань про 

мінливість фізичного типу людини у часі і просторі. Основні завдання курсу: ознайомити з 

процесом висвітлення походження людини; морфологією та фізіологією людини, що вивчають 

міжгрупову мінливість морфо-фізіологічних ознак серед населення земної кулі; расогенезу та 

етнічної антропології; реконструкція процесу расоутворення, етногенезу та етнічної історії 

давніх і сучасних народів; ознайомлення з методикою антропологічних досліджень, розгляд 

питань походження людини, з’ясування мінливості морфофізіологічних ознак серед населення 

земної кулі, висвітлення основних принципів расових класифікацій людства і антропологічної 

структури народів світу, аналіз причин расових відмінностей людства і критика расистських 

теорій. 

Форма контролю: залік 

 

4. Предмет: Театральна майстерність 

Статус: вибіркова  

Рік, семестр: 4 рік,7 семестр  

Анотація: ознайомлення студентів з основними вимогами до побудови єдиної 

драматичної конструкції театралізованої програми, формування вміння створення сценарію 

театралізованої програми.  

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Сценарій програми – драматичний фундамент майбутньої театралізованої програми. 

2. Основа дії – монтаж епізодів із одноактних, багатоактних п’єс та з окремих сценічних 

номерів. 

3. Сценарний хід театралізованої програми. 

4. Побудова єдиної драматичної конструкції з виходом на тему, ідею та над завдання 

театралізованої програми. 

5. Практичні етапи роботи над створенням театралізованої програми. 

6. Вимоги до написання постановчих планів вистав. 

Форма контролю: залік. 

 

4. Предмет: Основи підприємницької діяльності 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр 

Анотація: Метою вивчення курсу є формування системи знань про закономірності та 

особливості розвитку підприємницької діяльності в Україні, про процес започаткування та 

ведення власної справи.  

Завдання дисципліни: опанування знаннями, що стосуються сутності підприємництва, 

історії його виникнення і розвитку, механізму втілення підприємницької ідеї, технології 

заснування власної справи, організації бізнесу, законів функціонування ринку і поведінки 

товаровиробників, сутності, форм та методів конкурентної боротьби, економічних ризиків у 

підприємницькій діяльності, основ бізнес-плану, державного регулювання підприємництва; 

формування умінь організації та управління власною справою, використовувати інструментарій 

менеджменту та маркетингу у підприємницькій діяльності. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Розвиток підприємництва в Україні. 
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2. Теоретичні засади дослідження підприємницької діяльності. 

3. Організація власної справи. 

4. Менеджмент у підприємницькій діяльності. 

5. Бізнес-план підприємства. 

6. Маркетинг у підприємницькій діяльності. 

7. Оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності. 

Форма контролю: залік 

 

5. Предмет: Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 4 рік, 7, 8 семестр 

Анотація: Навчальний предмет передбачає вдосконалення володіння іноземною мовою, 

зокрема, вдосконалення навичок письма, діалогічного та монологічного мовлення, навичок 

читання та аудіювання, формування лінгвістичної, мовленнєвої, соціокультурною та загально 

навчальної компетенції, розвиток вміння практично застосовувати здобуті знання у 

повсякденному житті та у професійній діяльності. Головними завданнями курсу є формувати у 

студентів уміння граматично та лексично правильно оформляти думки англійською мовою; 

розвивати у студентів уміння та навички писемної комунікації; сформувати вміння практично 

застосовувати вивчений матеріал у повсякденному житті; розвивати навички монологічного та 

діалогічного мовлення, читання та перекладу; ознайомити з країною, мова якої вивчається. 

Форма контролю: залік 

 

5. Предмет: Становлення громадянського суспільства 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр 

Анотація: Курс спрямований на розуміння сутності об’єктивних економічних і соціальних 

законів, які надають цілісний та поступальний характер розвитку суспільства, його 

становлення, як важливої соціально-економічної одиниці. Основними завданнями курсу є: 

вивчення міжособистих відносин та сімейних, суспільних, економічних, культурних, релігійних 

і інших структур, які розвиваються в суспільстві зовні кордонів і без втручання держави; аналіз 

соціального, економічного і культурного простору, в якому взаємодіють вільні індивіди, 

реалізовуючи приватні інтереси і здійснюючі індивідуальний вибір. 

Форма контролю: залік 

 

5. Предмет: Геополітика 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр 

Анотація: Мета курсу – засвоїти базові основи геополітичних знань та уявлень, які дають 

можливість фахівцям у сфері державного та соціального управління та місцевого 

самоуправління, визначати місце країни, регіону у загальній системі світової політики та 

усвідомлено обирати лінію професійної поведінки, спрямовану на забезпечення інтересів 

держави та громадян з врахуванням впливу зовнішньополітичних та геостратегічних факторів в 

епоху глобалізації.  

Завдання курсу: оволодіти понятійним апаратом та інструментарієм геополітичного 

аналізу; засвоїти основні класичні та сучасні концепції геополітики; навчитися виявляти 

геополітичні інтереси головних суб’єктів світового процесу. 

Зміст дисципліни розкривається у темах:  
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1. Науковий інструментарій геополітики. Геополітика та геостратегія. Еволюція 

класичної геополітики. 

2. Становлення і розвиток геополітики в Україні. 

3. Сучасні геополітичні теорії та школи Заходу. 

4. Становлення та розвиток геополітики в Росії. 

5. Геополітичні процеси на пострадянському просторі. 

6. Геополітичне положення України: плюси та мінуси. 

7. Демократичні геополітичні процеси в Західній Європі. 

8. Геополітика США в сучасному світовому процесі. 

Форма контролю: залік 

 

5. Предмет: Глобалістика 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр 

Анотація: Мета курсу – допомогти майбутнім фахівцям у сфері соціальної роботи 

осмислити творчі перспективи глобального бачення сучасних економічних, політичних і 

соціокультурних проблем, зрозуміти вплив процесу глобалізації на культурний і духовний 

клімат нашої епохи, передбачити небезпеку та ризики, що супроводжують цей процес.  

Основні завдання курсу: засвоїти передумови виникнення глобалістики, напрями, в яких 

вона розвивається, ознайомитися з її концепціями, основними поняттями (глобалізація, 

глобальні проблеми, глобальна криза, глобальний розвиток, глобальне суспільство тощо); 

сформувати у студентів вміння аналізувати роль України у процесах глобалізації, наслідки 

глобалізаційних процесів в основних сферах життєдіяльності людини, оптимальні шляхи 

подальшого розвитку та поступу у світову спільноту. 

Зміст дисципліни розкривається у темах:  

1. Предмет, структура, виникнення та розвиток  глобалістики. 

2. Сутність, основні концепції та виміри  глобалізації. 

3. Закономірності і наслідки глобалізації. 

4. Глобальне суспільство. 

5. Глобальна економіка. 

6. Глобальне управління. 

7. Глобальне громадянське суспільство. 

8. Світове право. 

9. Глобальні процеси у соціальній сфері. 

10. Україна у процесах глобалізації. 

Форма контролю: залік 

 

5. Предмет: Технології успішної діяльності 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр 

Анотація: Мета курсу – оволодіння знаннями суті та особливостей професійного 

становлення особистості з початку формування професійно важливих якостей до завершення 

професійної діяльності. 

Завдання курсу: вивчення теоретичних і практичних аспетів професійного розвитку і 

становлення, формування уміння надавати допомогу клієнту у процесі професійного розвитку і 

становлення, розвитку мотивації персоналу, вирішення організаційно-психологічних проблем,  

Зміст дисципліни розкривається у темах:  
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1. Сучасні технології професійного розвитку. 

2. Професійно-психологічне консультування.  

3. Атестація та оцінка персоналу.  

4. Сучасні підходи до мотивації персоналу.  

5. Сучасні технології навчання та розвитку персоналу.  

6. Основи тайм-менеджменту.  

7. Організаційний розвиток та інноваційні процеси.  

8. Організаційна культура і внутрішній PR.  

Форма контролю: залік 

 

2. ЦИКЛ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

2.1. Нормативні дисципліни 

 

1. Предмет: Валеологія 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: Мета курсу полягає у розкритті функціональних можливостей, резервів систем 

організму, які створюють запас, потенціал здоров’я, що забезпечує адаптацію до чинників, які 

змінюються, життєдіяльності, компенсацію при нормальних, не деструктивних змінах в 

організмі.  

Студенти повинні знати: знати основи охорони і зміцнення фізичного, психічного і 

соціального здоров’я; знати генетичні, фізіологічні і психологічні можливості систем організму 

людини; знати методи і засоби контролю та збереження психофізіологічного статусу і 

зміцнення здоров’я людини. 

Студенти повинні вміти: використовувати сучасні методи самодіагностики, самокорекції, 

самооцінки здоров’я; зберігати рівень психофізіологічної стійкості в умовах навчальної, 

трудової діяльності і при екстремальних ситуаціях; володіти навичками надання першої 

долікарської допомоги, навичками вимірювання свого фізичного стану; поширювати 

валеологічні знання на соціальне середовище, своє оточення. 

Форма контролю: залік 

 

2. Предмет: Загальна педагогіка 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1-2 семестр 

Анотація: Мета курсу – сформувати стійкі уявлення про предмет, завдання, основні 

категорії загальної педагогіки, її зв’язки з іншими дисциплінами, розкрити роль педагогічної 

підготовки в цілісній системі професійної підготовки і професійної діяльності соціального 

педагога та розкрити загальні проблеми розвитку, освіти, навчання і виховання всіх вікових 

категорій населення 

Завдання курсу: сформувати уявлення про навчання та виховання особистості; навчити 

орієнтуватися в закономірностях, принципах процесу навчання та виховання; опанувати знання 

про різні форми, методи, засоби навчання і виховання; сформувати уміння використовувати 

навчальний матеріал у конкретних умовах педагогічної ситуації, спираючись на засвоєнні 

теоретичні положення. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 
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1. Педагогіка в системі сучасного людинознавства. Предмет, завдання і функції загальної 

педагогіки; основні категорії.  

2. Філософські основи сучасної педагогіки. Закономірності і принципи загальної 

педагогіки. 

3. Соціалізація і виховання. 

4. Педагогічний процес. Педагогічні інновації. 

5. Педагогізація взаємодії у соціумі. 

6. Людина як предмет виховання. Виховання як процес. Способи виховного впливу на 

людину. 

7. Типи виховання. Моделі і стилі виховання. Загальні методи виховання. Технології 

виховання. 

8. Виховання у полікультурному просторі. 

9. Освіта як спосіб входження людини у світ науки і культури. Зміст освіти як засіб 

навчання і фактор розвитку. 

10. Еволюція методів навчання та їх класифікація.  

11. Форми організації навчання у загальноосвітній школі і ВНЗ. 

12. Технології навчання. Системи розвивального навчання. 

13. Характеристика системи освіти в Україні. Інновації і реформи в системі освіти 

України.  

14. Основи управління навчально-виховними закладами. Концепція навчання протягом 

усього життя.  

Форма контролю: залік, екзамен 

 

3. Предмет: Загальна психологія 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація: Мета курсу -  створення науково-теоретичного підґрунтя для оволодіння 

професійними знаннями; сприяння свідомому творчому засвоєнню теоретичних засад сучасної 

психології, набуттю навичок й умінь професійної діяльності; формування стійкого інтересу до 

психологічних знань і вміння їх застосовувати у повсякденній практичній діяльності. 

Завдання: оволодіння теоретичними основами психологічної науки; досягнення наукового 

розуміння студентами основ психологічної реальності, їх прояв у житті і діяльності людей; 

розвиток професійної свідомості та самосвідомості; активізація у студентів процесів 

самопізнання, самоаналізу і саморозвитку; сприяння гуманітарному розвитку студентів, 

психологічного і педагогічного мислення, культури ставлення до себе і до людей, спілкування і 

поведінки; формування уміння застосовувати набуті знання для аналізу психологічних фактів, 

явищ; сприяння у формуванні і вдосконаленні вміння вчитися; формування особистісної 

установки на використання у своєму житті і діяльності положень і рекомендацій наукової 

психології, а також потреби і інтересу щодо підвищення своєї психологічної підготовки. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Становлення психології як науки. 

2. Методи та принципи психології. 

3. Походження і розвиток свідомості людини.  

4. Сутність і структура діяльності. 

5. Особистість, її структура. 

6. Спілкування. 

7. Увага. 
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8. Відчуття. 

9. Пам’ять. Види пам’яті. 

10. Мислення. Уява та її роль у практичній і творчій діяльності людини. 

11. Мова та мовлення. 

12. Емоції та почуття. 

13. Воля. 

14. Темперамент. Характер. 

15. Здібності. 

Форми контролю: залік 

 

4. Предмет: Соціальна педагогіка 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 3-4 семестр 

Анотація: Навчальний предмет спрямований на дослідження виховних і соціалізуючих 

сил суспільства та способів їх актуалізації, шляхів інтеграції можливостей державних, 

громадських і релігійних організацій з метою підвищення ефективності процесу соціалізації 

особистості, групи, суспільства в цілому. Головними завданнями курсу є: комплексне вивчення 

основ соціальної педагогіки; формування стійких уявлень про предмет і завдання соціальної 

педагогіки, її зв’язки з іншими соціальними дисциплінами, осмислення її значення для широкої 

соціально-виховної практики; виявлення проблем організації соціально-педагогічної роботи; 

формування готовності до соціально-педагогічної самоосвіти і самовдосконалення. 

Форма контролю: екзамен 

 

5. Предмет: Соціальна психологія  

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр 

Анотація: Мета курсу – засвоєння основних положень і проблематики соціальної 

психології та формування вмінь застосовувати їх у повсякденній практичній діяльності;. 

Завдання: досягнути наукового розуміння студентами основ соціально-психологічної 

реальності, їх прояву у житті і діяльності людей; формувати вміння застосовувати набуті знання 

для аналізу соціально-психологічних фактів, явищ; активізувати у студентів процеси 

самопізнання, самоаналізу і саморозвитку. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Предмет і актуальні проблеми соціальної психології. 

2. Методи дослідження в соціальній психології. Умови і техніка проведення соціально-

психологічного дослідження. 

3. Особистість з точки зору соціальної психології. 

4. Соціально-психологічні проблеми соціалізації особистості. 

5. Соціальна психологія спілкування. 

9. Сторони спілкування. 

6. Мала група в контексті соціально-психологічного дослідження. 

7. Проблема лідерства і керівництва в соціальній психології. 

8. Великі групи. Соціальна психологія етнічних груп. 

9. Соціальна психологія великих стихійних груп і масових явищ. 

10. Проблеми прикладних досліджень в соціальній психології. 

Форма контролю: залік 
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6. Предмет: Сучасні інформаційні технології 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація: Метою курсу є сформувати у студентів знання, вміння і навички, необхідні для 

раціонального використання засобів сучасних інформаційних технологій при розв’язуванні 

задач, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням. 

Основні завдання курсу: теоретичні основи інформатики, навички використання 

прикладних систем оброблення статистичних даних та систем програмування для персональних 

комп’ютерів і локальних комп’ютерних мереж під час дослідження різнопланових систем та 

розв’язування завдань фахового спрямування. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент повинен знати: принципи 

функціонування комп’ютера; операційну систему Windows; редактори текстів; засоби 

комунікацій; засоби програмування. 

Студент повинен вміти: розробляти публікації довільної складності; використовувати 

можливісті MS Excel для математичних підрахунків; розробляти прості алгоритми у середовищі 

програмування Borland C++; розв’язувати за допомогою комп’ютера задачі, пов’язані з 

майбутньою професійною діяльністю. 

Форма контролю: залік 

 

7. Предмет: Основи охорони праці 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр 

Анотація: Метою курсу є: формування у студентів знань та вмінь для забезпечення 

ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень 

науки і техніки та міжнародного досвіду, а також успішної професійної діяльності з 

обов’язковим дотриманням вимог безпеки праці. 

Основні завдання курсу: вивчення основ охорони праці для забезпечення гарантії 

збереження здоров’я і працездатності працівників, школярів, студентів, курсантів у виробничих 

умовах та під час навчання, ефективне управління охороною праці та формування 

відповідальності у фахівців і посадових осіб за колективну та власну безпеку. 

Основні теми курсу: основні терміни та визначення з основ охорони праці; основні 

законодавчі та нормативно-правові документи з охорони праці, травматизм та професійні 

захворювання; дослідження нещасних випадків; пожежна безпека; електробезпека; державний 

нагляд за станом охорони праці. 

Результат вивчення дисципліни студент повинен знати: сучасні методи дослідження і 

аналізу ризиків, загроз небезпек на робочих місцях та виробництві; основні терміни та 

визначення з основ охорони праці; основні нормативно-правові акти; основні законодавчі 

документи; перелік дій при запобігання виникнення нещасних випадків. 

Студент повинен вміти: розробляти і проводити заходи щодо усунення причин нещасних 

випадків, проводити розслідування нещасних випадків, впроваджувати організаційні і технічні 

заходи з метою поліпшення безпеки праці; організовувати діяльність виробничого колективу з 

обов’язковим урахуванням вимог охорони праці. 

Форма контролю: залік 

 

8. Предмет: Інформаційно-технічні засоби навчання 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр. 
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Анотація: Метою курсу є прищеплення студентам практичних навичок застосовувати 

технічні засоби навчання, що сприяє підвищенню ефективності проведення навчально-виховного 

процесу. 

Основні завдання курсу: вивчення особливостей використання сучасних інформаційних 

технічних засобів навчання в освітньому процесі; визначення способу виготовлення а 

алгоритму застосування носіїв інформації, використовуючи сучасні інформаційні технічні 

засоби навчання. 

Основні теми курсу: психолого-педагогічні основи використання інформаційних 

технічних засобів навчання в навчальному процесі; екранно-проекцiйнi, відеотехнічні засоби 

навчання; комп’ютер та спеціальні засоби в навчально-виховному процесі 

В результаті вивчення дисципліни  студент повинен знати: основні види, загальну будову, 

принцип дії, функціональні та дидактичні можливості сучасних технічних засобів навчання (ТЗН); 

психолого-педагогічні особливості сприйняття і засвоєння інформації, використовуючи ТЗН; 

системи пошуку, алгоритму виготовлення і методики застосування носіїв інформації, 

використовуючи ТЗН.  

Студент повинен вміти: правильно експлуатувати та доглядати сучасні ТЗН, дотримуючись 

правил техніки безпеки; вибрати оптимальний за конструктивно-дидактичними можливостями вид 

ТЗН, вибрати або виготовити для нього дидактичний матеріал і розробити методику застосування. 

Форма контролю: залік 

 

9. Предмет: Безпека життєдіяльності 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентом компетенцій, знань, 

умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику 

виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні 

ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також 

формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку. Загальнокультурні 

компетенції охоплюють: культуру безпеки і ризик-орієнтоване мислення, при якому питання 

безпеки, захисту й збереження навколишнього середовища розглядаються як найважливіші 

пріоритети в житті й діяльності людини; знання сучасних проблем і головних завдань безпеки 

життєдіяльності та вміння визначити коло своїх обов’язків з питань виконання завдань 

професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть спричинити 

надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання; 

вміння оцінити середовище перебування щодо особистої безпеки, безпеки колективу, 

суспільства, провести моніторинг небезпечних ситуацій та обґрунтувати головні підходи та 

засоби збереження життя, здоров’я та захисту працівників в умовах загрози і виникнення 

небезпечних та надзвичайних ситуацій; здатність приймати рішення щодо безпеки в межах 

своїх повноважень. 

Форма контролю: залік 

 

2.2. Вибіркові дисципліни 

 

2.2.1. Дисципліни за вибором ВНЗ 

 

1. Предмет: Вікова фізіологія 

Статус: вибіркова 
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Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: Мета навчальної дисципліни – вивчення особливостей життєдіяльності 

організму на різних стадіях онтогенезу, функцій органів, систем органів і організму в цілому в 

процесі його росту і розвитку, специфіку цих функцій на кожному віковому етапі, взаємодії 

організму дитини з навколишнім середовищем з метою розробки на цій основі гігієнічних 

нормативів і вимог, спрямованих на охорону та зміцнення здоров’я, гармонійний розвиток і 

вдосконалення функціональних особливостей організму дітей і підлітків.  

Завдання: формування сучасних знань про вікові особливості анатомії органів, систем 

органів та дитячого організму як системи та про вікові особливості функціонування органів, 

систем органів та дитячого організму як функціональної системи; дати розуміння принципів 

взаємодії організму дитини з навколишнім середовищем; формування компетенції щодо 

розробки гігієнічних нормативів і вимог, спрямованих на охорону та зміцнення здоров’я, 

гармонійний розвиток і вдосконалення функціональних особливостей організму дітей і 

підлітків. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Предмет і завдання вікової фізіології та шкільної гігієни. Загальні закономірності росту 

і розвитку дітей і підлітків. 

2. Вікова фізіологія і гігієна серцево-судинної системи. 

3. Вікова фізіологія і гігієна органів дихання. 

4. Вікова фізіологія і гігієна опорно-рухового апарату. 

5. Вікова фізіологія і гігієна сенсорних систем. 

6. Фізіологія нервової системи, її вікові особливості. Вища нервова діяльність, її 

становлення в процесі розвитку. 

Форма контролю: залік 

 

2. Предмет: Гендерна педагогіка 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр 

Анотація: Мета курсу полягає у формуванні в студентів розуміння ґендеру як 

соціокультурного конструкту, ознайомленні з базовими категоріями ґендерної теорії та 

законодавчим підґрунтям забезпечення гендерної рівності, інструментарієм ґендерних 

досліджень.  

Завдання: сформувати у студентів розуміння впливу ґендерного фактору на всі сфери 

суспільного життя; оволодіння студентами знаннями історичних передумов розвитку ґендерної 

педагогіки, методів дослідження ґендерних проблем; формування навичок аналізу провідних 

агентів ґендерної соціалізації, гендерного виховання та впровадження ґендерного підходу у 

діяльність соціальних служб, установ та організацій. 

Студенти повинні вміти: розпізнавати сучасні тенденції та проблеми ґендерного розвитку 

суспільства, механізми дії ґендерних стереотипів, здійснювати ґендерний аналіз, враховувати 

ґендерний підхід при плануванні та здійсненні педагогічної діяльності, розв’язувати ґендерні 

конфлікти, створювати виховне середовище, вільне від ґендерних упереджень, підтримувати 

партнерські взаємовідносини між статями. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Ґендер і суспільство. 

2. Ґендерні стереотипи. 

3. Ґендерні проблеми професійного становлення. 

4. Ґендер у ЗМІ та рекламі . 
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5. Інструментарій ґендерних досліджень. 

6. Ґендерно обумовлене насилля: системний аналіз. 

7. Історія становлення ґендерного підходу в освіті. 

8. Ґендерна соціалізація. Освітні заклади як провідні агенти ґендерної соціалізації. 

9. Відповідальне батьківство. 

10. Ґендерний вимір в освіті. 

11. Діяльність соціального працівника з упровадження ґендерного підходу. 

12. Дослідження за методом 3Р – практичним інструментом ґендерного підходу. 

Форма контролю: залік 

 

3. Предмет: Комп’ютерна практика з СІТ 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація: Мета курсу – формування навичок ефективного використання інформаційно-

комунікаційних технологій при навчанні студентів шляхом застосування проектної технології. 

Удосконалення вміння роботи з програмами пакету MS Office та їх використання; пошуку 

інформації в мережі Інтернет; ознайомлення студентів з сервісами Веб 2.0-технологій. Основні 

завдання курсу: навчити здобувати самостійно знання, застосовувати їх для розв’язання нових 

пізнавальних і практичних завдань; сприяти формуванню в студентів комунікативних навичок; 

прищепити студентам вміння користуватися дослідницькими прийомами збирання інформації, 

аналізу з різних точок зору, висування гіпотез, уміння робити висновки; застосовувати 

інформаційно-комунікаційні технології для висвітлення досліджуваної проблеми. 

Форма контролю: залік 

 

4. Предмет: Основи екології  

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр 

Анотація: Дисципліна орієнтована на глибоке та ґрунтовне засвоєння основних 

теоретичних положень загальної екології, основних аспектів прикладної екології з охорони 

навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки, ознайомлення із загальними принципами екологізації 

виробництва. 

Вивчення основ екології у вищій школі при підготовці фахівців неекологічних, 

інженерних спеціальностей має на меті вивчення фундаментальних закономірностей у природі 

стосовно взаємозв’язків живих організмів з навколишнім природним середовищем та 

формування екологічного світогляду, яке корелює із зміною суспільної свідомості майбутніх 

фахівців в галузі комп’ютерних технологій, технологічних процесів через формування 

екологічної культури особистості, виховання нового ціннісного ставлення до природи.  

Високий рівень підготовки фахівців у вищих навчальних закладах повинен забезпечувати 

володіння не тільки екологічними знаннями, але й високий рівень знання тих процесів, які 

підлягатимуть екологізації. Формування знань та вмінь: формування екологічної свідомості та 

навичок застосування екологічних норм й системного уявлення про оцінку впливів на 

навколишнє середовище. 

Форма контролю: залік 
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3. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

3.1. Нормативні дисципліни 

 

1. Предмет: Вступ до спеціальності 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: Мета курсу - оволодіння майбутніми соціальними працівниками основними 

методами і формами соціальної діяльності із різними категоріями населення; формування у 

студентів теоретичних уявлень про соціальну роботу як галузь соціального знання; формування 

у студентів початкових знань і вмінь соціально педагогічних досліджень. 

Завдання: формування основних знань про професію соціального працівника, його роботу 

та оволодіння її основами при навчанні у вузі. Ознайомлення студентів із структурою 

соціальної роботи та її містом в системі інших наук; з категоріями і поняттями предмету 

соціальної роботи, здобуття уявлень про соціальну роботу як галузь соціальної науки. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Сутність соціальної роботи у сучасному суспільстві. 

2. Соціальна політика та соціальна робота. 

3. Нормативно-правова база соціальної роботи. 

4. Закономірності та принципи соціальної роботи. 

5. Соціальна робота як професія. 

6. Особистість соціального працівника. 

7. Статус клієнта у соціальній роботі. 

Форма контролю: залік 

 

2. Предмет: Система служб соціальної роботи 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: Мета курсу полягає в ознайомленні студентів із сучасними соціальними 

установами та службами і вивчення специфіки їхньої діяльності; оволодіння майбутніми 

соціальними працівниками основними методами і формами соціально-педагогічної діяльності із 

різними категоріями населення; формування у студентів теоретичних уявлень про соціальну 

роботу як галузь соціального знання. 

Завдання: поглибити, закріпити знання студентів про сутність соціальних проблем 

суспільства, шляхи їх вирішення, соціальну політику держави; ознайомити студентів із 

сучасним станом соціально-педагогічної роботи в навчально-виховних закладах різного типу, а 

також в службах соціальної допомоги різним верствам населення та дослідити специфіку 

діяльності працівників; визначити основні напрями діяльності соціальних служб, завдання 

організацій та яким категоріям громадян надається допомога; вивчити сучасні технології 

соціальної роботи та стимулювати студентів до розробки інноваційних форм та методів роботи; 

психологічно адаптувати студентів до обраної професії та сприяти професійній орієнтації 

студентів у виборі майбутньої спеціалізації відповідно до їхніх уподобань та нахилів. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Система служб соціального обслуговування та соціальних служб України.  

2. Соціальна робота у сфері зайнятості. 

3. Система служб захисту інтересів жінок. 

4. Соціальний захист інвалідів.  
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5. Соціальна робота з людьми похилого віку.  

6. Соціальні служби для молоді.  

7. Соціальна робота з сім'єю. Служба соціального захисту з сім'єю. 

8. Соціальний робота у системі освіти. 

9. Соціальна робота в системі охорони здоров'я.  

10. Соціальний захист неповнолітніх. Державні структури, що здійснюють соціальний 

захист неповнолітніх.  

Форма контролю: залік 

 

3. Предмет: Етика професійної діяльності 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр 

Анотація: Мета курсу полягає у розвитку, забезпеченні та підтримці етично і соціально 

схвалюваного змісту та суті професійної діяльності, формування гуманістично-орієнтованого 

професійного світогляду й відповідної етичної свідомості спеціалістів соціальної галузі. 

Завдання: сформувати у студентів знання про теоретичні основи професійної етики як 

складової професійної діяльності; розкрити етичні та деонтологічні принципи, цінності, норми 

соціальної роботи; ознайомити студентів з міжнародними та національними нормативними 

документами, що регулюють поведінку соціальних працівників; висвітлити етичні особливості 

та умови здійснення соціальної роботи. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Етика у професійній діяльності соціального працівника. Ч 1. 

2. Етика у професійній діяльності соціального працівника. Ч 2. 

3. Етичні традиції у розвитку і становленні етики професійної діяльності в Україні. Ч 1. 

4. Етичні традиції у розвитку і становленні етики професійної діяльності в Україні. Ч 2. 

5. Принципові засади соціальної роботи. 

6. Професійно-етичний кодекс соціального працівника. 

7. Морально-етична культура соціального працівника.  

8. Особистісно-моральні якості соціального працівника.  

9. Проблеми деонтології у діяльності соціального працівника. 

10. Етичні проблеми соціальної діяльності. 

11. Етикет соціального працівника. 

Форма контролю: залік 

 

4. Предмет: Історія соціальної роботи 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація: Мета курсу полягає в ознайомленні студентів з історією соціальної роботи в 

Україні та за рубежем. 

Завдання: ознайомити студентів з основними етапами та тенденціями становлення 

соціальної роботи як самостійної галузі наукового знання та професійного виду діяльності; 

сформувати вміння аналізувати основні тенденції розвитку соціальної роботи, здійснювати 

порівняльний аналіз особливостей становлення соціальної роботи в Україні та за рубежем; 

розвиток у студентів громадянської відповідальності, гуманізму та патріотизму. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Допомога і філантропія в архаїчних суспільствах та державах Давнього Світу. 

2. Практика соціальної підтримки у давніх слов’янських громадах та Київській Русі. 
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3. Cоціальна допомога у Європі у період Середньовіччя. 

4. Розвиток соціальної допомоги у Західній Європі в епоху Відродження. 

5. Розвиток церковної і державної соціальної допомоги в Росії та Україні у XV- на поч. 

XVII ст. Ч.1 

6. Розвиток церковної і державної соціальної допомоги в Росії та Україні у XV- на поч. 

XVII ст. Ч.2 

7. Державна опіка у другій половині XVII – першій половині ХІХ ст. 

8. Зародження професійної соціальної роботи в кін. ХІХ – поч. ХХ ст. 

9. Система соціальної допомоги в Україні з ХІХ до початку ХХ ст. Ч.1 

10. Система соціальної допомоги в Україні з ХІХ до початку ХХ ст. Ч.2 

11. Розвиток системи соціальної допомоги у Радянській Україні. 

12. Соціальна робота в незалежній Україні. 

Форма контролю: залік 

 

5. Предмет: Курсова робота з теорії соціальної роботи 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр 

Анотація: Курсова робота має на меті продемонструвати розвиток вмінь студентів 

здійснювати грамотний аналізу досвіду, здобутого іншими науковцями у тій чи іншій сфері 

соціальної роботи з актуальної проблеми соціальної роботи, а також робити необхідні 

узагальнення.  

Форма контролю: залік 

 

6. Предмет: Курсова робота з технологій соціальної роботи 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр 

Анотація: Курсова робота має на меті вдосконалення аналітичних та розвиток 

дослідницьких вмінь студентів. На основі розробленої програми дослідження та з 

використанням її інструментарію здійснюється емпірична робота, яка завершується аналізом 

зібраного матеріалу, відповідними узагальненнями й висновками. Робота складається з 

теоретичного та емпіричного розділів. Емпіричний розділ містить опис даних емпіричного 

дослідження та їх інтерпретацію. 

Форма контролю: залік 

 

7. Предмет: Менеджмент соціальної роботи 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр 

Анотація: Метою курсу є  вивчення теоретико-методологічних основ менеджменту 

соціальної роботи та особливостей професійної діяльності менеджерів соціальної роботи. 

Завдання: опанування знаннями законів, принципів, методів та технологій менеджменту 

соціальної роботи; теорії соціальних організацій й менеджменту персоналу; формування вмінь і 

навичок конкретної управлінської діяльності в організації. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Історія менеджменту соціальної роботи. Ч.1 

2. Історія менеджменту соціальної роботи. Ч.2 

3. Менеджмент соціальної роботи як різновид соціального управління. 

4. Типологія сучасного менеджменту соціальної роботи. 
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5. Закони, закономірності та принципи  менеджменту соціальної роботи. Ч.1  

6. Закони, закономірності та принципи  менеджменту соціальної роботи. Ч.2  

7. Методи менеджменту соціальної роботи. Ч.1 

8. Методи менеджменту соціальної роботи. Ч.2  

9. Організація в менеджменті соціальної роботи  

10. Процес менеджменту та його складові. Ч.1 

11. Процес менеджменту та його складові. Ч.2 

12. Функція планування. 

13. Функцiя органiзацiї діяльності. 

14. Функцiя мотивації. 

15. Функція контролю. 

16. Комунікації в менеджменті соціальної роботи. Ч.1  

17. Комунікації в менеджменті соціальної роботи. Ч.2  

18. Розробка та ухвалення управлінських рішень. 

19. Супервізія та самоменеджмент в соціальній роботі.  

20. Менеджмент персоналу. 

21. Управління групами в організації. 

22. Управлінська праця менеджерів соціальної роботи.  

23. Особливості професійної діяльності менеджерів соціальної роботи.  

24. Керівництво та лідерство в менеджменті соціальної роботи. Ч.1 

25. Керівництво та лідерство в менеджменті соціальної роботи. Ч.2 

Форма контролю: екзамен 

 

8. Предмет: Народознавство у соціальній роботі 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр 

Анотація: Мета курсу – засвоєння студентами основ народної матеріальної та духовної 

культури, спадщини народу та її місця у розвитку світової культури. 

Завдання курсу: формування вміння ефективного використання особливостей розвитку 

народів, їх культурно-історичної спадщини у процесі соціальної взаємодії, виховання 

підростаючих поколінь та реалізації завдань соціальної діяльності на сучасному етапі розвитку 

суспільства. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Аспекти народознавства та складові етнографії. 

2. Склад українського етносу. 

3. Етнорегіональні та соціокультурні класифікації у народознавстві. 

4. Міжетнічні відносини і конфлікти та їх роль у соціокультурному розвитку 

суспільства. 

5. Народна культура як складова життєдіяльності окремої етнічної спільноти та 

міжетнічних стосунків. 

6. Типологія побутової культури як рівні та прояви етнокультурних процесів у соціумі. 

7. Народне підґрунтя сучасної духовної культури. 

8. Особливості етнічної філософії та світогляду. 

9. Поняття етнопсихології, її виникнення і розвиток як самостійного наукового 

напряму. 

10. Роль етнопедагогіки у національному відродженні України.  

Форма контролю: залік 
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9. Предмет: Організація благодійної діяльності 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація: Мета курсу – ознайомити студентів з історичними, теоретичними та 

практичними засадами благодійної діяльності.  

Завдання курсу: сформувати у студентів системне уявлення про діяльність благодійних 

служб і фондів; розвинути ціннісні орієнтації та професійні якості, необхідні для організації і 

здійснення благодійної організації та співпраці з благодійними службами і фондами; 

сформувати вміння застосовувати здобуті знання у практичній діяльності. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Історія становлення і розвитку благодійності в Україні. 

2. Сучасний стан розвитку благодійності в Україні. 

3. Нормативно-правове забезпечення благодійної діяльності в Україні.  

4. Мережа благодійних організацій в Україні. 

5. Благодійні організації в роботі з дітьми з особливими потребами. 

6. Благодійні служби в роботі з сім’ями, дітьми та жінками, які перебувають у кризових 

умовах. 

7. Практика діяльності благодійних організацій і фондів з проблем спеціальних груп 

клієнтів. 

Форма контролю: залік 

 

10. Предмет: Організація дозвіллєвої діяльності 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр 

Анотація: Мета курсу полягає в оволодінні студентами знаннями основ теорії, історії та 

методики дозвіллєзнавства, практичними уміннями та навичками організації культурно–

дозвіллєвої діяльності населення в соціумі. 

Завдання курсу: ознайомити студентів із сучасним станом і тенденціями розвитку 

соціально–культурної діяльності традиційних і нетрадиційних видів дозвілля підлітків, молоді, 

дорослих; опанування прийомами, методами, формами організації дозвілля підлітків та молоді. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Організація дозвілля молоді як соціально–педагогічна потреба. 

2. Генеза організації дозвілля в Україні та за кордоном. 

3. Особливості діяльності соціального працівника як організатора дозвілля. 

4. Соціальна суть і психологічне призначення відпочинку. 

5. Системи організації відпочинку молоді та форми проведення дозвілля. 

6. Методика організації дозвіллєвої діяльності. 

7. Ігрова діяльність в системі культурно–дозвіллєвої діяльності молоді. 

8. Практична робота з проектування та проведення різних форм організації дозвілля. 

Форма контролю: залік 

 

11. Предмет: Основи самовиховання особистості 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: Мета вивчення курсу – опанування теоретико-методологічних основ 

особистісного та професійного самовиховання. 



 41 

Завдання: засвоєння теоретичних знань щодо організації процесу самовиховання; 

формування вміння планувати та здійснювати творчий пошук вирішення проблем теоретичного 

та практичного характеру щодо вдосконалення власної особистості та професійного зростання. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Самовиховання як фактор розвитку та формування особистості. Ч.1 

2. Суть процесу самопізнання як компонента самовиховання. Ч.2 

3. Самооцінка у структурі самовиховання та її самооцінювальної діяльності. 

4. Регулятивні операції у процесі самовиховання. 

5. Особливості самовиховання особистості на різних вікових етапах її розвитку. 

6. Організація процесу самовиховання. 

7. Технологія професійного самовиховання. 

Форма контролю: екзамен 

 

12. Предмет: Організація праці і зайнятості 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр 

Анотація: Мета курсу - ознайомлення із системою соціального захисту населення; 

вивчення теоретичних основ, які характеризують політику організації праці та зайнятості. 

Завдання: виявлення передумов та чинників формування політики сприяння працевлаштуванню 

населення; ознайомлення з інститутами, документальною базою, методами фінансування програм 

забезпечення організації праці і зайнятості населення; формування вміння характеризувати основні 

тенденції розвитку політики організації зайнятості населення. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Праця як сфера життєдіяльності та основний фактор виробництва. 

2. Трудові ресурси і трудовий потенціал населення. 

3. Соціально-трудові відносини та механізми функціонування системи соціально-

трудових відносин. 

4. Соціально-трудові відносини зайнятості. 

5. Безробіття та напрями реструктуризації ринку праці. 

6. Правове забезпечення праці і зайнятості в Україні. 

7. Трудовий колектив як соціальна організація та соціальна спільність. 

8. Трудова діяльність як вид соціальної діяльності. 

9. Соціальна робота у трудовому колективі. 

10. Соціальне партнерство. 

11. Соціальна допомога безробітній молоді у працевлаштуванні. 

12. Соціальна допомога особам, які звільнились з місць позбавлення волі. 

13. Соціальна допомога безробітним жінкам у працевлаштуванні. 

14. Соціальна допомога у працевлаштуванні безробітних осіб, які тимчасово перебували 

за кордоном. 

15. Міжнародна організація праці. Міжнародний досвід регулювання соціально-

трудових відносин. 

Форма контролю: залік 

 

13. Предмет: Цивільне процесуальне право України 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр 
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Анотація: Мета вивчення курсу – опанування необхідними професійними знаннями, 

уміннями та навичками соціального працівника, які б забезпечили необхідні можливості для 

повноцінного представництва у цивільному процесі при розгляді цивільної справи з метою 

захисту невизнаних, оспорених чи порушених прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та 

інтересів юридичних осів чи інтересів держави; сформувати у студента системне знання 

положень цивільного процесуального права як галузі права, навчити розв’язувати конкретні 

практичні задачі, здійснювати підбір оптимального правового засобу захисту прав. 

Завдання: ознайомити студентів із системою найважливіших понять та категорій 

цивільного процесуального права, підвищити рівень їх правової культури, допомогти засвоїти 

спеціальну юридичну термінологію, навчити коректному підбору та застосуванню нормативно-

правових актів на практиці, самостійному складанню процесуальних документів, правилам 

поведінки у судовому засіданні, стратегії та тактиці судового процесу, забезпечити необхідний 

рівень юридичної підготовки для здійснення професійної діяльності за обраною спеціальністю. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Загальні положення цивільного процесуального права України. 

2. Теорія доказів та основні принципи доказування у цивільному процесі.  

3. Позовне провадження у цивільному процесі.  

4. Наказне та окреме провадження у цивільному процесуальному праві. 

5. Види судових рішень та їх оскарження в апеляційному порядку.  

6. Касаційне оскарження судових рішень.  

7. Методичні основи ефективності участі у цивільному процесі. 

Форма контролю: залік 

 

14. Предмет: Основи наукових досліджень 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр 

Анотація: Мета вивчення курсу – опанування теоретико-методологічних основ, 

категоріального апарату, логіки та етапів організації наукового дослідження. 

Завдання: засвоєння теоретичних знань щодо організації та проведення наукових 

досліджень; формування вмінь та навичок планувати й здійснювати науковий пошук вирішення 

соціальних проблем теоретичного і практичного характеру.  

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Наука і наукові дослідження. 

2. Системність у науковому пізнанні. 

3. Сутність наукових досліджень. 

4. Методи наукових досліджень. 

5. Програма наукового дослідження. 

6. Теоретичні основи організації та проведення наукових досліджень. 

7. Обробка та оформлення результатів наукового дослідження. 

Форма контролю: залік 

 

15. Предмет: Основи права 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: Мета вивчення навчальної дисципліни – забезпечити необхідний рівень 

юридичної підготовки, сформувати необхідні для фахової діяльності за обраною спеціальністю 
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системні знання основних положень правознавства, а також навчити спеціальної юридичної 

термінології, коректного підбору нормативно-правових актів, тлумаченню норм права. 

Завдання: сформувати комплексне знання основних понять юриспруденції, сформувати 

навики критично-юридичного способу мислення, коректного підбору нормативно-правових 

актів, необхідних для вирішення практичних задач, правильне розуміння змісту норм права, 

спеціальної юридичної термінології.  

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Право – основний регулятор суспільних відносин. Основні концепції праворозуміння. 

2. Форми (джерела) права. 

3. Конституція – Основний Закон держави. 

4. Правова система і система права. Система законодавства. 

5. Загальна характеристика основних галузей права України. 

6. Поняття, призначення, сутність та зміст правотворчості. 

7. Національний та міжнародно-правовий статус особи. 

8. Правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність як наслідок 

вчинення правопорушення. 

9. Держава як суб’єкт права і учасник правовідносин. 

10. Форма держави.  

11. Інститут президентства та його соціально-політичне призначення.  

12. Парламент – єдиний орган законодавчої влади в Україні. Види органів виконавчої та 

судової влади. 

Форма контролю: екзамен 

 

16. Предмет: Основи соціально-медичної роботи 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр 

Анотація: Мета курсу –ознайомити студентів з основами соціально-медичної роботи, її 

головними завданнями, методами, принципами, соціальними, реабілітаційними та 

профорієнтаційними особливостями. 

Завдання: формування навичок та умінь соціально-медичної роботи; вивчення історичних 

і теоретичних аспектів соціально-медичної роботи та дослідження основ соціально-медичної 

роботи з різними категоріями населення. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Соціальна медицина як область медичної науки і соціальної роботи. 

2. Витоки соціальної медицини: становлення основних понять. 

3. Соціальна медицина в Царській Росії. 

4. Медицина і суспільство в контексті соціальних потрясінь ХХ ст. 

5. Системи охорони здоров’я у деяких економічно розвинутих зарубіжних країнах.  

6.  Теоретичні основи соціально-медичної роботи та організації охорони здоров’я.  

7. Організація та проведення статистичного дослідження в соціально-медичній роботі. 

8. Здоров’я населення та соціально-медична робота.  

Форма контролю: залік 

 

17. Предмет: Право соціального забезпечення 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр 
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Анотація: Мета курсу – сформувати у студентів комплексне знання основних положень 

системи соціально-правового захисту особистості, а також навчити спеціальної юридичної 

термінології, коректного підбору нормативно-правових актів, тлумаченню норм права. 

Завдання: ознайомити студентів із системою найважливіших понять та категорій права 

соціального забезпечення, допомогти їм засвоїти основи соціального захисту громадян 

похилого віку, сімей з дітьми, дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб із обмеженими фізичними властивостями та інших категорій осіб, які 

потребують зазначеного виду допомоги суспільства; здійснити вплив на формування в 

студентів позитивної правосвідомості, підвищити рівень їх правової культури, допомогти 

засвоїти спеціальну юридичну термінологію, навчити їх правильному підбору та застосуванню 

нормативно-правових актів на практиці, забезпечити необхідний рівень юридичної підготовки 

для здійснення професійної діяльності за обраною спеціальністю. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Право соціального забезпечення як галузь права, як наука і навчальна дисципліна. 

2. Міжнародно-правові та національні конституційні передумови здійснення соціального 

забезпечення в Україні. 

3. Норми права соціального забезпечення. 

4. Правовідносини у сфері соціального забезпечення. 

5. Страхування на випадок безробіття. 

6. Страхування від нещасного випадку. 

7. Система пенсійного страхування в Україні. 

8. Надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам. 

9. Соціальне забезпечення непрацездатних громадян. 

10. Основи соціальної захищеності сімей з дітьми, ветеранів війни, інших категорій 

громадян. 

Форма контролю: залік 

 

18. Предмет: Приватне право 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр 

Анотація: Мета курсу – ознайомити студентів із системою найважливіших понять та 

категорій тих галузей права, які в світлі римських класичних та сучасних наукових розробок в 

сфері юриспруденції за ознакою переважно децентралізованого, недержавного правового 

регулювання суспільних відносин з домінуванням диспозитивного методу відносяться до сфери 

приватного права, здійснити вплив на формування в студентів позитивної правосвідомості, 

підвищити рівень їх правової культури, допомогти засвоїти спеціальну правову термінологію, 

навчити їх правильному підбору та застосуванню нормативно-правових актів на практиці, 

забезпечити необхідний рівень юридичної підготовки для здійснення професійної соціальної 

або педагогічної діяльності за обраною спеціальністю. 

Завдання: сформувати у студентів комплексне уявлення про основні поняття 

юриспруденції, сформувати навики критично-юридичного способу мислення, коректного 

підбору нормативно-правових актів, необхідних для вирішення тієї чи іншої практичної задачі, 

правильне розуміння змісту норм права, спеціальної юридичної термінології. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Трудове право як галузь права, наука і навчальна дисципліна. 

2. Організаційно-правові питання працевлаштування. 

3. Поняття і структура трудових правовідносин. 
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4. Робочий час і час відпочинку. 

5. Нормування та оплата праці. 

6. Гарантії та компенсації в трудовому праві. 

7. Питання трудової дисципліни та охорони праці в Україні. 

8. Особливості праці окремих категорій осіб. 

9. Система державного соціального страхування в Україні. 

10. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю в Україні. 

11. Сімейне право як галузь права і як навчальна дисципліна. 

12. Шлюб. Права та обов’язки подружжя.  

13. Права та обов’язки батьків та дітей. 

14. Інститут утримання в сімейному праві України. Аліментні зобов’язання.  

15. Усиновлення дітей, позбавлених батьківського піклування. 

16. Інститут опіки та піклування. 

17. Патронат над дітьми.  

18. Права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів. 

19. Загальна характеристика цивільного права. 

20. Цивільні правовідносини. 

21. Фізична особа як суб’єкт цивільного права України. 

22. Юридична особа як суб’єкт цивільного права України. 

23. Право власності та інші речові права. 

24. Загальні положення про правочини і представництво. 

25. Загальні положення про зобов’язання, договірне право та цивільну відповідальність. 

26. Основні положення спадкового права. 

Форма контролю: екзамен 

 

19. Предмет: Психологічні основи соціальної роботи 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр 

Анотація: Мета курсу – оволодіти теорією і практикою здійснення основних форм та 

методів психосоціальної допомоги населенню 

Завдання: розкриття психологічних особливостей соціальної роботи, її категоріального 

апарату, мети, об’єкта і предмета, методів психосоціальної практики; вивчення впливу 

психологічних теорій на оформлення моделей практичної соціальної роботи; вивчення процесу 

психосоціальної взаємодії з особистістю і групою, характеристика його сутності, змісту, мети, 

завдань, закономірностей, протиріч, принципів, форм та результатів; 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Основні категорії об’єкту соціальної роботи: соціальний та психологічний статус. 

2. Види та принципи професійної діяльності соціальних працівників. 

3. Психологічні особливості переживання кризи й ризики девіантної поведінки. 

4. Особливості соціальної роботи з алко– та наркозалежними.  

5. Особливості соціальної роботи з суїцидентами.  

6. Психологічна допомога у місцях позбавлення волі.  

7. Проституція як психосоціальна проблема суспільства. 

8. Соціальна робота з групою як метод психосоціальної допомоги. 

Форма контролю: залік 

 

20. Предмет: Публічне право 
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Статус: нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр 

Анотація: Мета курсу – ознайомити студентів із системою найважливіших понять та 

категорій тих галузей права, які в світлі римських класичних та сучасних наукових розробок в 

сфері юриспруденції за ознакою переважно центристського та категоричного регулювання 

суспільних відносин конкретно-визначеними правовими норм з домінуванням методів 

субординації відносяться до сфери публічного права, здійснити вплив на формування в 

студентів позитивної правосвідомості, підвищити рівень їх правової культури, допомогти 

засвоїти спеціальну публічно-правову термінологію, навчити їх правильному підбору та 

застосуванню нормативно-правових актів на практиці, забезпечити необхідний рівень 

юридичної підготовки для здійснення професійної соціальної або педагогічної діяльності за 

обраною спеціальністю. 

Завдання: сформувати у студентів комплексне уявлення про основні поняття 

юриспруденції, сформувати навики критично-юридичного способу мислення, коректного 

підбору нормативно-правових актів, необхідних для вирішення тієї чи іншої практичної задачі, 

правильне розуміння змісту норм права, спеціальної юридичної термінології. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Правоохоронна діяльність української держави. 

2. Судовий захист прав людини в Україні. 

3. Правоохоронна діяльність органів внутрішніх справ, прокуратури та Служби безпеки 

України. 

4. Основні завдання та функції адвокатури і нотаріату. 

5. Діяльність Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 

6. Кримінальне право як галузь права, як наука і навчальна дисципліна. 

7. Категорія злочину в кримінальному праві. 

8. Склад злочину. Обставини, що виключають злочинність діяння. 

9. Стадії злочину. 

10. Злочинна співучасть у праві. 

11. Вчення про покарання у кримінальному праві. 

12. Судимість. 

13. Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх. 

14. Загальна характеристика Особливої частини Кримінального кодексу України. 

15. Загальна характеристика державного будівництва і місцевого самоврядування в 

Україні. 

16. Президент України – глава держави. 

17. Правові основи та напрями діяльності українського парламенту. 

18. Організація діяльності органів виконавчої влади. 

19. Організація діяльності судів та органів зі спеціальним статусом. 

20. Поняття адміністративного права. 

21. Сутність адміністративно-правових відносин. 

22. Адміністративне правопорушення та адміністративна відповідальність. 

23. Забезпечення законності у сфері державної влади. 

24. Державне управління в соціально-культурній сфері України. 

25. Державне управління в адміністративно-політичній сфері. 

26. Державне управління сфері фінансів, податків та митної справи. Міжгалузеве 

управління. 

Форма контролю: екзамен 



 47 

21. Предмет: Соціальна діагностика 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація: Мета курсу – опанування студентами вміннями і навичками розпізнання й 

аналізу соціальних патологій і проблем та формулювання обґрунтованих висновків про предмет 

розгляду. 

Завдання курсу: набуття студентами знань і вмінь з визначення соціального змісту 

факторів, які діють в економічній, психологічній, демографічній, правовій та інших сферах 

суспільного життя; встановлення достовірності інформації про об’єкт та його оточення, 

прогнозування можливих змін і впливу на інші соціальні об’єкти, а також вироблення 

рекомендацій для прийняття організаційних рішень, проектування дій для надання соціальної 

допомоги.  

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Соціальна діагностика як навчальна дисципліни. 

2. Соціальні проблеми як визначальний чинник соціальної діагностики. 

3. Становлення соціальної діагностики як галузі науки. 

4. Соціально-діагностичні методи в соціальній роботі. 

5. Технологія соціального діагнозу. 

6. Соціальна діагностика у роботі з клієнтом. 

7. Методика і діагностика соціального діагнозу сім’ї. 

8. Соціальний діагноз мікросередовища особи. 

9. Методика діагностики під росткових і юнацьких груп. 

10. Соціальна діагностика стану соціального благополуччя населення країни, регіону, 

міста, села. 

Форма контролю: залік 

 

22. Предмет: Соціальна експертиза 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр 

Анотація: Мета курсу – оволодіння теоретичними і методичними засадами соціальної 

експертизи; уміння аналізувати та оцінювати ситуації, чітко визначати шляхи і способи 

оптимального аналізу соціальних проблем та ефективно використовувати інноваційні методи 

експертної роботи; формування практичних навичок та вмінь організаційно-управлінської та 

дослідницько-аналітичної роботи, комплексного аналізу розвитку суспільства, різних 

соціальних груп та окремих особистостей. 

Завдання курсу: формулювання аргументованого висновку про відповідність нормативних 

правових актів та діяльності органів державної влади, рішень та діяльності органів місцевого 

самоврядування і т.д. положенням соціальної політики; виявити положення документів або 

факти діяльності, які можуть мати негативні соціальні наслідки, і оцінити можливі масштаби 

таких наслідків; оцінити на предмет відповідності законним інтересам громадян проекти 

нормативних правових актів, соціальні проекти та програми і представити висновок про 

доцільність та допустимість їх реалізації; внести пропозиції щодо вирішення виниклої 

соціальної проблеми. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Соціальна експертиза як системна діяльність. Ч 1. 

2. Соціальна експертиза як системна діяльність. Ч 2. 

3. Цілі і завдання соціальної експертизи. Ч 1. 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8
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4. Цілі і завдання соціальної експертизи. Ч 2. 

5. Прикладне призначення соціальної експертизи. 

6. Суб’єкти експертних оцінок. 

7. Організація та планування соціальної експертизи. 

8. Методи соціальної експертизи. 

9. Оцінка як обов’язковий елемент соціальної експертизи. 

10. Результати соціальної експертизи та їх використання. 

Форма контролю: залік 

 

23. Предмет: Соціальна конфліктологія  

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр 

Анотація: Навчальний предмет спрямований на формування у студентів теоретичних 

знань про місце і значення конфліктів у повсякденному житті та професійній діяльності 

майбутнього соціального педагога. Головними завданнями курсу є вивчення загальної теорії 

конфліктів; дослідження особливостей конфліктів на різних рівнях існування соціальної 

системи; оволодіння основними стилями ведення переговорного процесу;  аналіз механізмів 

управління соціальними конфліктами; дослідження технології ефективного спілкування і 

раціональної поведінки в конфлікті. 

Форма контролю: залік 

 

24. Предмет: Соціальна політика і соціальна робота 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр 

Анотація: Мета курсу – сформувати та закріпити у студентів наукове розуміння сутності 

соціальної політики, навчити їх самостійно досліджувати і здійснювати компаративний аналіз 

досвіду функціонування існуючих моделей соціальної політики. 

Завдання курсу: ознайомити студентів з теоретичними основами формування й реалізації 

соціальної політики; генезою ідей щодо розуміння сутності соціальної політики; розвитком 

моделей соціальної політики у світі, специфікою соціальної політики в перехідній економіці; 

соціальними наслідками економічних рішень; системою соціального захисту населення; 

державною політикою на ринку праці. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Вступ до соціальної політики. 

2. Основні поняття, цінності та моделі соціальної політики. 

3. Передумови та чинники формування соціальної політики. 

4. Складові соціальної політики. 

5. Система соціального захисту. 

6. Соціальне страхування. 

7. Стратегічне планування соціальної політики. 

8. Політика подолання бідності в Україні. 

9. Ринок праці та політика зайнятості. 

10. Політика охорони здоров’я. 

11. Демографічна та сімейна політика. 

12. Соціальна політика щодо дітей та молоді. 

13. Політика соціального захисту дезадаптованих дітей і молоді. 

14. Соціальна політика щодо осіб похилого віку. 



 49 

15. Соціальна політика щодо осіб з обмеженими можливостями. 

Форма контролю: залік 

 

25. Предмет: Соціальна профілактика 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр 

Анотація: Мета курсу – набуття студентами знань, вмінь і навичок виявлення, 

запобігання та обмеження негативних суспільних явищ. 

Завдання курсу: ознайомлення з причинами соціальної дезадаптації серед різних 

соціальних груп та окремих осіб, умовами формування соціально позитивної спрямованості 

особистості, формами і методами профілактичної роботи з різними групами; оволодіння 

навичками планування, організації та реалізації профілактичної діяльності у сфері соціальної 

роботи. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Соціальна профілактика як аспект соціальної політики держави. 

2. Організаційні основи та планування соціальної профілактики. 

3. Методи та форми соціально-профілактичної роботи. 

4. Система соціальної профілактики у практичній діяльності соціальних служб. 

5. Профілактика злочинності. 

6. Профілактика незайнятості. 

7. Профілактика алкоголізму, наркоманії, ВІЛ/СНІДу. 

8. Профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом. 

9. Профілактика бездоглядності та безпритульності в українському суспільстві.  

10. Проблеми віктимології та суїцидальної поведінки. 

11. Пропаганда здорового способу життя як запорука профілактики негативних явищ у 

суспільстві. 

12. Духовні цінності у системі профілактики негативних явищ у суспільстві. 

Форма контролю: екзамен 

 

26. Предмет: Соціальна робота в громаді 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 2 семестр 

Анотація: Мета курсу - формування у майбутніх спеціалістів когнітітивного (знання), 

операційного (вміння) та мотиваційного компонентів готовності до соціальної роботи в 

громадах різного типу. 

Завдання: формування основних знань про соціальну роботу в громаді та оволодіння її 

основами при навчанні у вузі. Ознайомлення  студентів із структурою соціальної роботи в 

громаді та її містом в системі інших наук; з категоріями і поняттями предмету соціальної 

роботи в громаді, здобуття уявлень про соціальну роботу в громаді як галузь соціальної науки. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Сучасні підходи до розуміння громади. 

2. Правовий статус територіальної громади. 

3. Ретроспективний огляд соціальної роботи в громаді. Ч.1 

4. Ретроспективний огляд соціальної роботи в громаді. Ч.2. 

5. Соціальні служби та форми роботи з населенням в громадах зарубіжних країн. 

6. Теоретичні основи соціальної роботи в громаді. 

7. Ресурсне забезпечення соціальної роботи в громаді. 
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8. Розробка і впровадження соціальних проектів на локальному рівні. Ч,1. 

9. Розробка і впровадження соціальних проектів на локальному рівні. Ч.2. 

10. Роль партнерства в організації соціальної роботи на рівні громади.  

Форма контролю: залік 

 

27. Предмет: Соціальна робота з різними групами 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр 

Анотація: Навчальний курс спрямований на ознайомлення студентів із основами 

організації роботи з різними соціальними групами; оволодіння основними методами і формами 

соціальної роботи із різними категоріями населення.  

Завдання: сформувати цілісне уявлення про предмет, основні теоретичні засади процесу 

управління, його важливого місця в сфері соціальної роботи; визначити основні поняття, 

принципи і методи соціальної роботи з різними соціальними групами в сучасних умовах; 

ознайомити студентів із суттю, специфікою управління партнерськими взаємовідносинами у 

людей, що мають різний соціальний статус; проінформувати про існуючу на даний момент 

нормативно-правову базу у сфері роботи з різними соціальними групами (сім’я, охорона 

здоров’я, зайнятість и і соціальна допомога безробітним, громадянам похилого віку та 

інвалідам, жінкам та молоді); навчити використовувати здобуті знання на практиці; розвивати 

професійні здібності студентів у підготовці до практичної  діяльності шляхом переходу від 

простіших до більш складних  професійних завдань. 

Форма контролю: екзамен 

 

28. Предмет: Соціальна статистика 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація: Мета курсу – формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок 

кількісної оцінки якості соціальних явищ та процесів, визначення їх закономірностей і 

тенденцій розвитку у суспільстві. 

Завдання: ознайомлення студентів із сутністю соціальних явищ і процесів та їх вплив на 

стан і розвиток суспільства; оволодіння студентами комплексом статистичних методів 

спостереження, зведення і групування статистичних даних, опанування ними системою 

статистичних величин, які характеризують кількісну сторону соціальних явищ і процесів; 

розвиток у студентів таких якостей, як відповідальність за вірогідність і порівнянність, 

своєчасність збирання, правильність обробки й подачі інформації, уміння організовувати 

роботу відповідно до принципів наукової організації праці 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Сутність та загальні положення соціальної статистики. Ч.1 

2. Сутність та загальні положення соціальної статистики. Ч.2 

3. Опрацювання даних статистичного спостереження Ч.1 

4. Опрацювання даних статистичного спостереження. Ч.2 

5. Статистика соціальної структури суспільства та чисельності населення Ч.1 

6. Статистика соціальної структури суспільства та чисельності населення. 

7. Статистика рівня життя населення. 

8. Статистика соціального захисту та зайнятості населення. 

Форма контролю: залік 
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29. Предмет: Соціальна терапія 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр 

Анотація: Мета: розкрити основні концепції та моделі соціальної терапії як практичної 

діяльності. Завдання курсу: розглянути основні види терапії, форми і методи соціально-

терапевтичної діяльності; сформувати основні вміння і навички практичної терапевтичної 

допомоги різним категоріям клієнтів. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Зміст і сутність соціально-терапевтичної діяльності.  

2. Етичні принципи соціально-терапевтичної діяльності. 

3. Основні види соціальної терапії. 

4. Сімейна терапія як вид поведінкової терапії. 

5. Розмовна терапія. 

6. Основні форми соціальної терапії. 

7. Методи соціально-терапевтичної діяльності. 

8. Соціально-психологічний тренінг. 

9. Соціодрама. 

Форма контролю: екзамен 

 

30. Предмет: Соціальне консультування 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр 

Анотація: Мета курсу – ознайомлення студентів з місцем і значенням консультування у 

процесі професійної діяльності соціального працівника, опануванні ними теоретичними 

знаннями та практичними методиками консультування різних категорій клієнтів щодо 

вирішення широкого спектру соціальних проблем. 

Завдання: оволодіння студентами ключовими поняттями курсу, структурою 

консультативного процесу, базовими навичками, техніками, методами консультування, змістом 

та специфікою консультування різних категорій клієнтів; формування у студентів вмінь 

формулювати цілі та завдання консультування клієнта, планувати процес консультування, 

створювати логічну та завершену структуру консультації, застосовувати техніки 

консультування, оцінювати його результати; розвиток професійної етики консультанта, 

професійної самосвідомості, емпатії, формування навичок контролю та управління власною 

поведінкою 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Консультування у практиці соціальної роботи. 

1. Консультування як метод соціальної допомоги. 

2. Методи, форми та прийоми соціального консультування. 

3. Особистість консультанта у соціальному консультуванні. 

4. Соціальне консультування сім’ї.  

5. Консультування у соціально-педагогічній роботі з дітьми та молоддю. 

6. Консультування осіб, які вживають наркотики. 

7. Особливості консультування людей, які живуть із ВІЛ/СНІДом.  

8. Соціальне консультування потерпілих від торгівлі людьми 

9. Соціальне консультування людей з особливими потребами. 

10. Особливості соціально-психологічного консультування депресивних та схильних до 

суїциду клієнтів. 
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11. Організаційні, технологічні та етичні засади телефонного консультування. 

12. Особливості телефонного консультування різних категорій абонентів. 

Форма контролю: екзамен 

 

31. Предмет: Соціальне прогнозування і проектування  

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр 

Анотація: Мета вивчення курсу полягає в ознайомленні студентів з місцем і значенням 

прогнозування у процесі професійної соціально-педагогічної діяльності, опануванні ними 

теоретичними знаннями та практичними вміннями щодо аналізу та розробки прогнозів, 

планування, організації, управління та контролю за реалізацією проекту. 

Завдання: ознайомлення із методикою проведення соціально-прогностичного 

дослідження, правилами планування проектів, організаційними механізмами реалізації 

проектів, напрямами та методами моніторингу соціальних проектів, критеріями оцінювання 

соціальних проектів; опанування вміннями аналізу соціальних прогнозів, організації та 

проведенні прикладних прогностичних досліджень, розробки концепції соціального проекту, 

прогнозувати розвиток проекту та очікувані результати, оцінювати ефективність соціального 

проекту в цілому та окремих видів діяльності у його складі. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Сутність соціального прогнозування. 

2. Історія соціального прогнозування. 

3. Прогностичні принципи та ефекти. 

4. Методи соціального прогнозування. 

5. Технологія соціального прогнозування. 

6. Верифікація соціальних прогнозів. 

7. Сутність соціального проектування. 

8. Соціальний проект як основне поняття соціального проектування. 

9. Ініціювання соціального проекту. 

10. Планування діяльності по проекту. 

11. Реалізація соціального проекту. 

12. Контроль та моніторинг соціального проекту. 

13. Оформлення і захист соціального проекту. 

Форма контролю: екзамен 

 

32. Предмет: Соціальний патронаж  

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр 

Анотація: Мета курсу – опанування знаннями і вміннями надання адресних соціальних 

послуг особам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах та не здатні 

вирішувати їх самостійно.  

Завдання курсу: оволодіннями знаннями концептуальних підходів соціальних служб у 

системі патронату, принципів соціального патронажу та його видів, видів діяльності фахівця 

соціальної роботи під час здійснення соціального патронажу; формування умінь класифікувати 

клієнтів патронажу за їх характеристиками, надавати індивідуальну психологічну підтримку 

клієнтам соціально-педагогічного патронажу, захищати права і інтереси клієнтів, виконувати 

посередницьку роботу, надавати комплексну соціальну допомогу, необхідну для виходу із 

складної життєвої ситуації. 
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Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Особливості організації і зміст соціального патронату і патронажу родини і дітей в 

установах соціального обслуговування. 

2. Патронат, патронаж і соціальна робота.  

3. Соціально-правове поле діяльності патронажної служби.  

4. Встановлення довірчих відносин із членами неблагополучних родин у процесі 

здійснення соціально-педагогічного патронажу.  

5. Форми і методи соціального патронажу родини і дітей.  

6. Індивідуальні особливості особистості клієнта соціального патронажу.  

7. Психологічний супровід сім’ї і особистості в кризовій ситуації. 

8. Прийоми і методи психологічного супроводу. 

Форма контролю:  

 

33. Предмет: Соціалізація особистості 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація: Навчальний предмет спрямований на формування у студентів теоретичних 

знань про місце і значення теоретичних та практичних механізмів соціалізації особистості у 

різні періоди життя (дитинстві, юності, зрілості та старості). Головними завданнями курсу є 

поглиблення теоретичних знань про процес соціалізації особистості; вивчення особливостей 

соціалізації особистості у період дитинства та юності; аналіз переваг ГО у процесі соціалізації 

молоді; ознайомлення із змістом соціалізації особисті у зрілому віці та вивчення можливостей 

вдосконалення соціалізації на основі використання можливостей загальної та прикладної 

акмеології; характеристика процесу соціалізації особи у зрілому та старому віці. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Загальна характеристика процесу соціалізації. 

2. Моделі соціалізації особистості. 

3. Мікрофактори соціалізації особистості. 

4. Мезофактори соціалізації особистості. 

5. Макрофактори соціалізації особистості. 

6. Комунікація як основа процесу соціалізації. 

7. Соціалізація дітей і молоді у контексті соціально-педагогічної діяльності. 

8. Соціалізація у юнацькому віці. 

9. Соціалізація зрілої особистості.  

10. Особливості соціалізації у старості.  

Форма контролю: залік 

 

34. Предмет: Соціальні основи шлюбу і сім’ї 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр 

Анотація: Мета курсу полягає в ознайомленні з історією розвитку шлюбно-сімейних 

стосунків; вивчення особливостей та моделей сучасної сiм’ї, шляхів оптимізації шлюбно-

сімейних відносин. 

Завдання: опанування необхідними знаннями сутності сім’ї як соціокультурного 

феномену; формування вмінь та навичок здійснювати соціальну роботу з різними типами сімей, 

проводити соціальне інспектування та соціальний супровід сiм’ї, консультативну і 

профілактичну роботу з молодими сім’ями. 
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Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Розвиток шлюбно-сімейних стосунків в історії цивілізації. 

2. Шлюб і сім’я в українській етнокультурі . 

3. Шлюб і сім’я у вимірі сьогодення. 

4. Соціальна сутність шлюбу та сім’ї. 

5. Сутність сім’ї як соціокультурного феномену. 

6. Соціалізуюча функція сім’ї та соціальний контроль . 

7. Мистецтво спілкування в сім’ї. Конфлікти та умови їх уникнення. 

8. Напрями соціальної роботи з сім’єю. 

9. Модель соціальної роботи з різними типами сімей. 

10. Соціальна робота з молодою сім’єю. 

Форма контролю: залік 

 

35. Предмет: Основи PR 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр 

Анотація: Мета курсу – опанування студентами змістом та особливостями управління 

процесом комунікації між організацією та її цільовими групами громадськості з метою 

формування громадської думки в бажаному для організації напряму за підтримки засобів 

масової комунікації на основі зворотного зв’язку. 

Завдання: ознайомлення із сутністю, змістом, функціями зв’язків з громадськістю у 

державних установах та громадських організаціях, механізмом формування громадської думки, 

методами сегментації громадськості на цільові групи, алгоритмом формування й управління 

позитивним іміджем організації; формування у студентів розуміння законів  тактики та 

стратегії зв’язків з громадськістю у соціальній сфері; розвиток умінь і навичок ведення кампанії 

по зв’язках з громадськістю у соціальній сфері. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Загальна характеристика системи зв’язків з громадськістю.  

2. Паблік рилейшнз як функція управління процесом комунікації.  

3. Громадська думка як предмет вивчення та аналізу в PR.  

4. Організація ПР-кампанії та її структура. Ч.1 

5. Організація ПР-кампанії та її структура. Ч.2 

6. Інструментарій впливу PR на громадськість.  

7. Засоби масової інформації як важливий інструмент ПР. Ч.1 

8. Засоби масової інформації як важливий інструмент ПР. Ч.2 

9. Роль ПР у формуванні іміджу організації.  

10. Лобіювання як форма комунікації та мистецтво впливу.  

Форма контролю: залік 

 

36. Предмет: Соціологія 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 
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Анотація: Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні знань про соціологію як 

науку про суспільство, соціальні відносини, соціальне життя і соціальну політику.  

Вимоги до знань і вмінь. Студенти повинні знати: типологію; основні джерела 

виникнення та розвитку масових соціальних рухів; форми соціальної взаємодії; фактори 

соціального розвитку; типи та структури соціальних організацій. 

Студент повинен вміти: створити наукове уявлення про соціологічний підхід до особи; 

аналізувати структури соціальних організацій; володіти основами соціологічного аналізу. 

Форма контролю: екзамен. 

 

37. Предмет: Теорія соціальної роботи 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 3-4 семестр 

Анотація: Мета вивчення курсу – ознайомлення із теоретико-методологічними основами 

соціальної роботи. 

Завдання: опанування необхідними знаннями, вміннями та навичками професійно 

грамотно здійснювати діяльність з різними групами клієнтів і в різних сферах життя 

суспільства, її організаційно-практичні аспекти щодо соціальної інтеграції, соціалізації груп та 

індивідів; проведення консультаційних та профілактичних заходів з об’єктами соціальної 

роботи. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Соціальна робота як наука і професійна діяльність. Ч.1 

2. Соціальна робота як наука і професійна діяльність. Ч.2 

3. Системний характер соціальної роботи. Ч.1 

4. Системний характер соціальної роботи. Ч.2 

5. Форми та методи соціальної роботи. Ч.1 

6. Форми та методи соціальної роботи. Ч.2 

7. Теоретичні особливості деяких напрямків соціальної роботи 

8. Комунікативна діяльність соціального працівника. 

9. Стратегії втручання у соціальній роботі. 

10. . Філософські основи соціальної роботи. Ч.1 

11. Філософські основи соціальної роботи. Ч.2 

12.  Соціологічні та політологічні основи соціальної роботи. Ч.1 

13. Соціологічні та політологічні основи соціальної роботи. Ч.2 

14. Психологічні основи соціальної роботи. Ч.1 

15. Психологічні основи соціальної роботи. Ч.2 

16. Педагогічні основи соціальної роботи. 

17. Соціальний захист дитинства. 

18. Соціальна робота з особами девіантної поведінки. Ч.1 

19. Соціальна робота з особами девіантної поведінки. Ч.2 

20. Соціальна робота з людьми суїцидальної поведінки. Ч.1 

21. Соціальна робота з людьми суїцидальної поведінки. Ч.2 

22. Особливості роботи соціального працівника з інвалідами. 

23. Соціальна робота в пенітенціарній системі. 

24. Соціальна робота з людьми літнього і старого віку. 

Форма контролю: екзамен 

 

38. Предмет: Технології соціальної роботи 
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Статус: нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр 

Анотація: Мета курсу полягає в оволодінні студентами теоретичними засадами технології 

соціальної роботи з різними групами населення та у різних сферах життєдіяльності суспільства; 

розвитку творчого мислення, уміння аналізувати та оцінювати ситуації, чітко визначати шляхи і 

способи оптимального вирішення соціальних проблем, обирати відповідний інструментарій для 

здійснення соціальної діяльності; формування практичних навичок та вмінь організаційно-

управлінської та дослідницько-аналітичної роботи, комплексного впливу на розвиток 

суспільства, різних соціальних груп та окремих особистостей. 

Завдання: ознайомити студентів з теорією і методологією технології соціальної роботи, 

основними принципами і завданнями; розкрити теоретичні засади технологій соціальної роботи 

у різних сферах життєдіяльності суспільства та з різними категоріями клієнтів з метою 

підвищення ефективності надання соціальних послуг і життєдіяльності суспільства загалом; 

визначити особливості комплексного застосування загальних технологій соціальної роботи у 

технологічному процесі вирішення конкретних проблем соціальної роботи. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Технології соціальної роботи як галузь соціальних технологій. 

2. Соціально-управлінські технології соціальної роботи. Ч 1. 

3. Соціально-управлінські технології соціальної роботи. Ч 2. 

4. Людинознавчі технології соціальної роботи. Ч 1. 

5. Людинознавчі технології соціальної роботи. Ч 2. 

6. Діагностично-прогностичні технології соціальної роботи. 

7. Профілактично-адаптаційні технології соціальної роботи. 

8. Технології взаємовпливу у соціальній роботі.  

9. Технології індивідуальної соціальної допомоги.  

10. Технології соціальної роботи в соціумі.  

11. Технології соціальної роботи з представниками різних професій. 

12. Технології соціальної роботи з особами з особливими потребами.  

13. Технології соціальної роботи з представниками проблемних груп.  

14. Технології соціальної роботи у етнічному середовищі.  

Форма контролю: екзамен 

 

3.2. Вибіркові дисципліни 

 

3.2.1. Дисципліни за вибором ВНЗ 

 

1. Предмет: Організація діяльності громадських об’єднань  

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація: Мета вивчення курсу „Організація діяльності громадських об’єднань” полягає в 

ознайомленні студентів з місцем і значенням громадських об’єднань у процесі професійної 

діяльності соціального працівника, опануванні ними теоретичними знаннями та практичними 

методиками консультування різних категорій клієнтів щодо вирішення широкого спектру 

соціально-педагогічних проблем. 

Завдання: ключові поняття курсу; основні теоретичні засади організації діяльності 

громадських об’єднань; особливості громадських об’єднань, їх структуру; техніки, прийоми, 
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форми та методи соціальної роботи в громадських об’єднаннях; професійну етику соціального 

працівника; зміст та специфіку молодіжних та дитячих громадських об’єднань. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Громадські дитячі та молодіжні організації як суб’єкт і об’єкт соціально-

педагогічної діяльності. 

2. Основні тенденції виникнення і розвитку дитячих та молодіжних організацій в 

Україні на сучасному етапі. 

3. Дитячі громадські організації України. Молодіжні громадські організації України.  

4. Зарубіжний досвід підтримки діяльності дитячих громадських об’єднань. 

5. Робота соціального працівника з громадськими дитячими та молодіжними 

організаціями. 

6. Інноваційні технології діяльності громадських організацій. 

7. Робота соціального працівника з неформальними молодіжними групами та 

об’єднаннями. 

Форма контролю: залік 

 

2. Предмет: Соціальний захист дитинства 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація: Мета курсу – опанування студентами системою категорій українського та 

міжнародного «дитячого права» та основних галузей права, норми яких базисно визначають 

правовий статус неповнолітньої людини в Україні.  

Завдання курсу: опанування студентами юридичною термінологією; оволодіння 

навичками коректного підбору та застосуванню нормативно-правових актів у практиці 

соціальної роботи; підвищення рівня правової культури студентів. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Міжнародні та національні правові й організаційні основи охорони і захисту 

дитинства в Україні. 

2. Правові основи охорони майбутньої дитини. 

3. Зміст охорони прав народженого. 

4. Система прав дитини у цивільному та сімейному праві. 

5. Охорона прав дитини нормами житлового права. 

6. Правове регулювання праці неповнолітніх в Україні. 

7. Особливості адміністративної та кримінальної відповідальності й покарання 

неповнолітніх. 

8. Державно-правова охорона та захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

покарання.  

9. Захист дітей, постраждалих внаслідок надзвичайних обставин. 

10. Державно-правова охорона та захист хворих дітей. 

Форма контролю: залік 

 

3. Предмет: Основи демографії 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр 

Анотація: Метою курсу є забезпечення розуміння студентами демографічних та 

соціальних процесів, які відбуваються в суспільстві. 



 58 

Завданнями курсу є надання студентам теоретичних знань, практичних вмінь та навичок, 

необхідних для: їх застосування у вивченні, осмисленні й користуванні демографічних 

процесів; формування у студентської молоді системи знань про народонаселення; розвитку 

можливостей демографічного аналізу за допомогою проведення демографічних досліджень. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Відтворення населення як предмет демографії та його складові. 

2. Типи відтворення населення. Україна на тлі демографічних проблем різних країн 

світу. Демографічна політика. 

3. Основні етапи і методи аналізу демографічних процесів. 

4. Склад населення та перебіг основних демографічних процесів. 

5. Соціально-демографічний склад населення та проблеми його якості. 

6. Смертність і тривалість життя населення. Медико-демографічні проблеми населення 

України. 

7. Народжуваність, шлюбність та розлучуваність в Україні. 

8. Шлюбність та припинення шлюбу.  

9. Міграційний рух населення. 

Форма контролю: залік 

 

4. Предмет: Риторика 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр 

Анотація: Мета навчального курсу – розвинути мисленнєві, нормативні мовленнєві 

уміння та навички; опанування форми ефективної переконуючої комунікації за нестандартних 

ситуацій життєвого і професійного спілкування; сформувати уміння та навички ораторського 

мистецтва, розвинути майстерність створювати і виголошувати публічні промови. 

Завдання курсу: набуття ораторських навичок комунікації у різних мовленнєвих 

ситуаціях; розвиток навичок підготовки, запам’ятовування і виголошення промови; розвиток 

навичок ведення дискусії, переконування, наведення аргументів і контраргументів; формування 

красномовства; оволодіння раціональним та емоційним способами переконування й передачі 

інформації; вдосконалення індивідуального стилю спілкування й промови; формування навичок 

логічного мислення. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Риторика як мистецтво і наука. Предмет і завдання курсу. 

2. Генеза ораторського мистецтва та мовленнєвої комунікації.  

3. Класифікація риторики. Основні закони риторики.  

4. Культура ораторської мови. Комунікативні елементи мовної культури.  

5. Усне мовлення як форма комунікації із зворотнім зв’язком.  

6. Соціолінгвістичні основи роботи з текстом. Засоби логіко-емоційної виразності 

мовлення. Інтонація, логічний наголос, паузи. 

7. Техніка мови як необхідна передумова словесної дії. Постанова голосу, дихання, 

дикції.  

8. Техніка підготовки до публічного виступу. Структура промови. Майстерність усного 

виступу.  

9. Основи полемічної майстерності. 

Форма контролю: залік 

 

5. Предмет: Теорія менеджменту 



 59 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр 

Анотація: Мета курсу – формування у студентів наукового світогляду і глибоких знань з 

теорії і практики менеджменту, набуття вмінь і навичок управлінської діяльності.  

Завдання курсу: формування розуміння студентами суті та змісту основних понять та 

категорій науки управління; опанування фундаментальними знаннями щодо основних функцій 

управління; розвиток навичок використання методів обґрунтування управлінських рішень.  

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Еволюція управлінської думки. 

2. Технологія прийняття управлінських рішень. 

3. Планування в організації. 

4. Організація в менеджменті. 

5. Мотивація. 

6. Контроль і комунікації. 

7. Керівництво і лідерство. 

8. Особиста тактика менеджера. 

Форма контролю: залік 

 

6. Предмет: Соціальна опіка та піклування  

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр 

Анотація: Мета вивчення курсу - формування у студентів цілісного уявлення про правила 

опіки і піклування, як дію держави, яка є особливою формою державної турботи про 

неповнолітніх дітей, що залишились без піклування батьків, та повнолітніх осіб, які потребують 

допомоги щодо забезпечення їх прав та інтересів.  

Завдання: ознайомити студентів із тенденціями розвитку вітчизняної системи опіки на 

різних історичних етапах, особливостями сімейних форм опіки та структурою державної 

системи опіки над дітьми, позбавлених батьківського піклування, порядком, підставами, 

правовими наслідками встановлення та скасування опіки та піклування, правами дитини, над 

якою встановлено опіку/піклування, правами та обов’язками опікунів та піклувальників; 

сформувати вміння аналізувати особливості функціонування вітчизняної та зарубіжних систем 

опіки, застосовувати положення вітчизняного законодавства щодо опіки та піклування у 

практичній соціально-педагогічній діяльності.  

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Розвиток системи опіки над дітьми в Україні.  

2. Сучасна система опіки над дітьми в Україні. 

3. Опіка в навчально-виховних закладах системи освіти. 

4. Зарубіжний досвід організації опіки та піклування над дітьми.  Ч.1. 

5. Зарубіжний досвід організації опіки та піклування над дітьми. Ч.2.  

6. Усиновлення як форма особистого влаштування дитини, позбавленої батьківського 

піклування. Ч.1. 

7. Усиновлення як форма особистого влаштування дитини, позбавленої батьківського 

піклування. Ч.2. 

8. Опіка та піклування у сімейному праві. Ч.1. 

9. Опіка та піклування у сімейному праві. Ч.2. 

10. Створення та функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. 

Ч.1. 
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11. Створення та функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. 

Ч.2. 

Форма контролю: залік 

 

7. Предмет: Маркетинг соціальних послуг 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр 

Анотація: Мета курсу – формування у студентів наукового світогляду і глибоких знань з 

теорії маркетингу соціальних послуг, набуття вмінь і навичок маркетингової організації 

соціальної організації. 

Завдання курсу: опанування знаннями щодо суті, завдань, принципів, функцій маркетингу 

у соціальній сфері; формування вмінь аналізувати маркетингове середовище соціальної 

організації, ринок соціальних послуг, розробляти систему маркетингу для соціальної 

організації, проводити маркетингові дослідження у соціальній сфері, розробляти комплекс 

заходів з просування послуг соціальної організації, включаючи рекламу, зв’язки з 

громадськістю, розробку фірмового стилю. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Вступ до маркетингу. 

2. Система й характеристики маркетингу у соціальній сфері. 

3. Маркетингова інформаційна система у соціальній сфері. 

4. Маркетингова політика комунікацій у соціальній сфері. 

5. Комплексне дослідження ринку у соціальній сфері. 

6. Управління маркетинговою діяльністю у соціальній сфері. 

Форма контролю: залік 

 

8. Предмет: Основи дефектології  

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр 

Анотація: Мета дисципліни – сформувати у студентів загальні поняття про 

закономірності аномального розвитку у порівнянні з нормальним онтогенезом, а також дати 

знання про особливості структури дефекту у різних груп дітей з особливими потребами. 

Завдання курсу: опанування студентами науково-теоретичними основами курсу, 

закономірностями психічного онтогенезу та аномального розвитку, видами дізонтогеній, 

етіологією порушень розвитку, психолого-педагогічними особливостями розвитку дітей, 

особливостями навчання та виховання дітей з різними вадами розвитку; формування вмінь 

визначати вид дізонтогенезу, надавати консультативну допомогу дітям та батькам дітей, які 

мають труднощі у навчанні. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Дефектологія як наука. Історичні аспекти розвитку дефектології. 

2. Характеристика динаміки нормального онтогенезу дитини. 

3. Закономірності аномального розвитку. 

4. Параметри психічного дізонтогенезу. 

5. Загальна характеристика дітей з порушеннями поведінки та емоційно-вольової  сфери. 

6. Діти з синдромом раннього дитячого аутизму. 

7. Діти з дитячим церебральним паралічем. 

8. Діти зі складним дефектом. 

9. Особливості реабілітації дітей, які потребують спеціальної допомоги. 
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Форма контролю: залік 

 

9. Предмет: Психологія управління  

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр 

Анотація: Мета курсу - сприяти свідомому засвоєнню студентами основних теоретичних 

положень курсу; ознайомити із психологічними умовами та особливостями управлінської 

діяльності; роллю соціально-психологічної служби з метою підвищення ефективності та якості 

роботи в системі управління. 

Завдання: ознайомити студентів з основними положеннями управлінського та ділового 

спілкування; формувати у студентів вміння застосувати різноманітні управлінські типи, стилі та 

ролі; озброїти майбутніх психологів основними технологіями профілактики та подолання 

комунікативних бар‘єрів в організації, формування сприятливого психологічного клімату в 

колективі. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Психологія управління як наука, її зміст, проблеми і завдання. 

2. Історія і сучасний стан розвитку психології управління. 

3. Психологічний аналіз управлінської діяльності. 

4. Психологія особистості в управлінні. 

5. Психологічний феномен керівництва. Успіх керівництва. 

6. Поняття, види і техніка управлінського спілкування. 

7. Психологія ділового спілкування. 

8. Формування сприятливого психологічного клімату в колективі. 

9. Психологічний імідж організації. Фірмовий стиль як провідна ідея організації. 

10. Роль соціально-психологічної служби у процесі вдосконалення системи управління. 

11. Рекламна діяльність організації як психологічна проблема. 

Форма контролю: залік 

 

10. Предмет: Корпоративна соціальна відповідальність 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 3 рік, 7 семестр 

Анотація: Мета курсу – формування компетенцій, спрямованих на застосування 

технологій корпоративної соціальної відповідальності в бізнесі, місцевому управлінні, 

некомерційних та недержавних організаціях, установах освіти, засобах масової інформації та 

розвиток умінь професійного їх використання для досягнення взаємовигідних, узгоджених з 

інтересами суспільства цілей. 

Завдання дисципліни: розуміння природи, змісту та основних напрямків корпоративної 

соціальної відповідальності, її ролі в розвитку соціального партнерства і громадянського 

суспільства; засвоєння змісту, особливостей, проблем і переваг комунікативних моделей і 

технологій корпоративної соціальної відповідальності; освоєння засобів і методів соціальної 

оцінки різних моделей корпоративної соціальної відповідальності, а також їх ефективності; 

формування готовності до роботи з розвитку в організації корпоративної соціальної 

відповідальності. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Корпоративна соціальна відповідальність: поняття та історія формування. 

2. Соціальні функції ділової активності. 

3. Соціальна відповідальність бізнесу: зарубіжний та вітчизняний досвід. 



 62 

4. Благодійність та соціальні інвестиції бізнесу. 

5. Традиційні моделі і технології корпоративної соціальної відповідальності. 

6. Комунікативні технології корпоративної соціальної відповідальності. 

7. Моделі оцінки корпоративної соціальної відповідальності.  

8. Проблеми ефективності корпоративної соціальної відповідальності. 

Форма контролю: залік 

 

11. Предмет: Патопсихологія  

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 3 рік, 7 семестр 

Анотація: Мета курсу – опанування студентами теоретичних основ патопсихології, 

розуміння історії розвитку і структури сучасних знань у галузі даної науки. 

Завдання курсу: оволодіння студентами теоретичними засадами патопсихології, 

основними методами патопсихологічного дослідження; сформувати практичні навички та 

вміння застосування патопсихологічних діагностичних методик, інтерпретувати одержані 

результати відповідно, складати висновки на основі одержаних результатів. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Патопсихологія як галузь клінічної психології. 

2. Принципи і методи патопсихологічного дослідження. Патопсихологічні синдроми. 

3. Патопсихологічне дослідження особистісної сфери. 

4. Патопсихологія сенсомоторної сфери та уваги.  

5. Патопсихологія мнестичної сфери. 

6. Патопсихологічна діагностика аналітико-синтетичної сфери. 

7. Рання патопсихологічна діагностика психічних захворювань. 

Форма контролю: залік 

 

3.2.3. Дисципліни за вибором студента 

 

1. Предмет: Основи соціального гувернерства 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр:2 рік, 3 семестр 

Анотація: Мета курсу - ознайомити студентів з теоретичними, методичними та 

правовими основами, метою, змістом та особливостями діяльності соціального гувернера, 

специфікою освітньо-виховної роботи соціального гувернера в сім’ї, на основі активізації, 

узагальнення, систематизації та інтеграції набутих раніше у ході вивчення інших навчальних 

дисциплін знань, умінь і навичок формування професійних компетенцій і компетентностей 

соціального гувернера з метою їх ефективного використання у процесі виконання професійних 

обов’язків соціального гувернера.  

Завдання: сформувати у студентів знання про теоретичні основи професійної діяльності 

соціального гувернера; розкрити базові методичні аспекти роботи гувернера в освітньо-

виховному процесі; ознайомити студентів з особливостями організації дозвілля дитини в 

домашніх умовах; висвітлити особливості та умови діяльності гувернера в сім’ї. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Гувернерство у системі домашнього навчання й виховання. 

2. Історичні аспекти становлення та розвитку гувернерства. 

3. Психологічно-педагогічні аспекти роботи гувернера. 

4. Особливості організації та методика перших днів роботи гувернера в сім’ї 
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5. Загальні основи догляду за дитиною. 

6. Основи психодіагностики і психокорекції у роботі гувернера.  

7. Особливості організації та методика перших днів роботи гувернера в сім’ї. 

8. Особливості індивідуального розвитку дітей відповідно до сучасних тенденцій в  

освітньо-виховному процесі. 

9. Дидактичні вимоги до діяльності гувернера. 

10. Підготовка дітей до навчання в школи. 

11. Теорія і практика організації дозвілля у домашньому вихованні дитини. 

Форма контролю: залік 

 

2. Предмет: Вулична соціальна робота  

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр 

Анотація: Мета курсу – опанування майбутніми фахівцями соціальної роботи знаннями та 

вміння діяльності в умовах вуличного простору.  

Завдання курсу: ознайомлення студентів з метою, завданнями, перевагами, основними 

формами, правилами техніки безпеки та критеріями ефективності вуличної соціальної роботи; 

формування вмінь організації діяльності з різними групами клієнтів в умовах вулиці.  

Зміст дисципліни розкривається у темах:  

1. Вулична робота як метод соціальної роботи та спосіб досягнення важкодосяжних 

груп клієнтів. 

2. Моделі вуличної соціальної роботи. 

3. Алгоритм і стратегія організації вуличної соціальної роботи. 

4. Особливості використання ігрових технік у соціальній вуличній роботі. 

5. Консультування та переадресація у вуличній соціальній роботі. 

6. Вулична соціальна робота як метод роботи з безпритульними. 

7. Вулична соціальна робота зі споживачами ін'єкційних наркотичних речовин 

8. Моніторинг та оцінка вуличної соціальної роботи. 

Форма контролю: залік. 

 

3. Предмет: Соціальна робота з людьми з особливими потребами 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр 

Анотація: Метою курсу є оволодіння студентами знаннями і вміннями, необхідними для 

організації соціального обслуговування, проведення профілактичної та реабілітаційної роботи з 

людьми з особливими потребами.  

Завдання курсу: розкрити правовий статус, специфіку проблем та потреб інвалідів; 

оволодіти знаннями основних напрямів, принципів, моделей, методів та форм організації 

соціальної роботи з цією групою клієнтів; ознайомити із системою установ та організацій, що 

надають соціальну допомогу та соціальні послуги представникам даної категорії населення; 

сформувати вміння розробляти програму індивідуальної роботи щодо надання соціальних 

послуг, соціальної реабілітації, ресоціалізації та інтеграції осіб з особливими потребами. 

Зміст дисципліни розкривається у темах:  

1. Потреби людей з інвалідністю у контексті прав людини. 

2. Сучасні стратегії забезпечення рівних можливостей для осіб з особливими 

потребами. 

3. Соціальний захист інвалідів всіх вікових груп. 

http://elr.tnpu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=44738
http://elr.tnpu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=44733
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4. Державне управління системою соціального захисту інвалідів. 

5. Система служб соціальної роботи по роботі з людьми з особливими потребами. 

6. Інноваційні моделі соціальних послуг для людей з особливими потребами. 

7. Працевлаштування інвалідів. 

8. Соціальна реабілітація інвалідів. 

Форма контролю: залік 

 

4. Предмет: Соціальна робота в різних конфесіях 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр 

Анотація: Мета вивчення курсу – засвоєння студентами поняття релігії як соціально-

історичного та культурного явища; вивчення релігійних течій в Україні та впливу на них 

соціуму; засвоєння знань в конфесійній палітрі сучасної України; визначення ролі соціального 

працівника у роботі в релігійних організаціях та об’єднаннях, що належать до так званих 

«нетрадиційних культів». 

Завдання: підготовка соціального працівника до професійної діяльності у релігійних 

громадах, що сприятиме позитивному використанню знань у релігійній сфері нетрадиційних 

конфесій, які діють на терені країни, вивчення  їх національного, політичного й соціального 

обличчя. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Релігія в життєдіяльності особи та суспільства. 

2. Закономірності соціальної роботи в сфері релігійної діяльності. 

3. Соціальна суть релігії як форми суспільної свідомості та принципи соціальної роботи. 

4. Соціальні функції релігії та класифікація соціальних норм. 

5. Релігійний світогляд в системі етапів розвитку світогляду. 

6. Вільнодумство та атеїзм як опозиційні до релігії світогляди. 

7. Доброчинність та волонтерський рух в навчальних закладах релігійних організацій. 

Форма контролю: залік 

 

5. Предмет: Менеджмент здоров’я 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр 

Анотація: Метою курсу є оволодіння студентами знаннями і вміннями організації і 

здійснення соціальної роботи у сфері охорони здоров’я. 

Завдання курсу: ознайомлення студентів із соціальною політикою держави у сфері 

охорони здоров’я, її правовою базою, особливостями організації соціальної роботи у сфері 

охорони здоров’я, функціями спеціаліста із соціальної роботи, який бере участь у наданні 

медико-соціальної допомоги населенню; оволодіння вміннями визначати медико-соціальні 

проблеми різних груп населення та стратегію їх вирішення засобами соціальної роботи, 

координаційної діяльності у вирішенні проблем клієнтів, пов'язаних зі здоров'ям; формування у 

студентів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння основами здорового 

способу життя, навичками безпечної для життя і здоров’я поведінки. 

Зміст дисципліни розкривається у темах:  

1. Сутність та особливості соціально-медичної роботи у сучасному суспільстві. 

2. Концепція медико-соціальної роботи у сучасному суспільстві. 

3. Соціально-медична робота з сім’єю. 

4. Медико-соціальна робота з різними групами населення. 
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5. Медико-соціальна робота у закладах охорони здоров’я. 

6. Технології медико-соціальної робот з дезадаптованими дітьми і підлітками.  

7. Технології медико-соціальної роботи з різними людьми з обмеженими 

можливостями та людьми літнього віку. 

8. Технології медико-соціальної роботи з онкохворими та наркозалежними. 

Форма контролю: залік 

 

6. Предмет: Основи танатології  

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр 

Анотація: Анотація: Мета курсу – вивчення феномена смерті, формування вмінь 

визначення специфічних проблем помираючої людини, догляду та спілкування з нею.  

Завдання курсу: ознайомлення студентів із термінальними станами, динамікою процесу 

вмирання, клінічними, біохімічними і морфологічними змінами, які супроводжують настання 

смерті; формування умінь діагностики смерті, динаміки її розвитку; надання допомоги особам, 

які знаходяться на завершальній стадії життя. 

Зміст дисципліни розкривається у темах:  

1. Поняття про танатологію, її завдання і значення. 

2. Вмирання і смерть: філософське, релігійне та медичне значення. 

3. Медико-соціально-правова класифікація смерті. 

4. Морально-етичні проблеми вмирання.  

5. Етіологія смерті та посмертні зміни в організмі. 

6. Особливості догляду за важкохворими та помираючими. 

7. Поводження з трупом, оформлення документів про смерть, ритуал поховання. 

Форма контролю: залік 

 

7. Предмет: Основи педагогічної майстерності 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр 

Анотація: Мета навчальної дисципліни – підготувати студентів до творчо активної 

педагогічної діяльності, узагальнюючи передовий педагогічний досвід, систематично 

розв’язуючи педагогічні задачі та вирішуючи педагогічні ситуації, що необхідно для 

подальшого ефективного здійснення навчально-виховного процесу. Головними завданнями 

курсу є: сприяти становленню творчо активної особистості майбутнього соціального педагога; 

розкрити основні аспекти сутності педагогічної майстерності, яка формуватиметься у 

майбутній педагогічній діяльності; формувати у свідомості кожного студента індивідуальний 

сучасний образ соціального педагога. 

Форма контролю: залік 

 

Практики 

 

1. Ознайомлююча практика  

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: Мета практики – ознайомлення студентів із особливостями діяльності різних 

державних і недержавних соціальних служб; оволодіння знаннями про напрями, зміст, форми, 
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методи роботи соціальних працівників та категорії їх клієнтів; формування у студентів уявлень 

про соціальну роботу як галузь професійної діяльності.  

Завдання курсу: поглиблення і закріплення знань студентів про напрями, форми і методи 

діяльності закладів соціальної сфери, адміністративно-організаційну структуру, нормативно-

правове забезпечення; ознайомлення студентів із сучасним станом надання соціальних послуг 

та специфікою діяльності соціальних працівників в різних типах соціальних закладів; 

формування вмінь систематизувати та узагальнювати отриману інформацію, аналізувати 

діяльність закладів соціальної сфери; сприяння ранній соціальній та професійній орієнтації 

майбутніх фахівців соціальної роботи, забезпечення первинної адаптації студентів у сфері 

професійної діяльності. 

Форма контролю: залік 

 

2. Благодійна практика 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація: Мета практики – залучення студентів до волонтерської діяльності, формування 

вмінь надання практичної соціальної допомоги клієнтам, які її потребують, розвиток соціальної 

активності студентів. 

Завдання курсу: діагностика професійної придатності студентів до обраної професії; 

психологічна адаптація студентів до обраної професії; поглиблення, розширення та закріплення 

здобутих теоретичних знань, розвиток вмінь і навичок роботи за фахом. 

Форма контролю: залік 

 

3. Організаційно-відпочинкова практика 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр 

Анотація: Мета практики – формування вмінь і навичок організації дозвіллєвої діяльності 

дітей в умовах літнього оздоровчого табору.  

Завдання практики: засвоєння інноваційних соціально-педагогічних технологій організації 

літнього відпочинку і оздоровлення дітей; формування і розвиток у студентів умінь та навичок 

самостійної роботи з тимчасовим дитячим і юнацьким колективом в умовах літніх канікул; 

набуття вмінь створювати творчу атмосферу діяльності дитячого колективу та дружні 

міжособистісні взаємини в ньому; оволодіння навичками індивідуальної виховної роботи з 

дітьми та підлітками, які мають проблеми міжособистісного спілкування. 

Форма контролю: залік 

 

4. Навчальна практика  

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр 

Анотація: Мета практики – закріплення, розширення та поглиблення професійних знань, 

вдосконалення умінь, набутих під час вивчення теоретичних дисциплін, проведення попередніх 

практик, формування та розвиток особистісних якостей, професійних умінь і навичок, 

необхідних для соціального працівника. 

Завдання практики: формування та розвиток у майбутніх фахівців навичок соціальної 

роботи з різними категоріями населення; відпрацювання методів профілактичної, 

діагностичної, терапевтичної та корекційної роботи.  

Форма контролю: залік 
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5. Виробнича практика 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр 

Анотація: Мета практики – розвиток та закріплення знань розробляти та реалізувати 

загальні та спеціальні технології соціальної роботи з різними категоріями населення. 

Завдання практики: узагальнення та закріплення теоретичних знань із професії; адаптація 

студентів до самостійної роботи з клієнтами; апробація студентами специфічних професійних 

знань, отриманих у процесі теоретичного навчання; вироблення у студентів творчого, 

дослідницького підходу до професійної діяльності, набуття ними навичок аналізу результатів 

своєї праці; формування професійного підходу до розуміння соціальних проблем та пошуку 

шляхів їх вирішення, потреби у самоосвіті, самовдосконаленні. 

Форма контролю: залік 

 

6. Кваліфікаційна практика  

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр 

Анотація: Мета практики – закріплення та творче використання студентами сучасних 

методів, форм, засобів соціальної роботи та інноваційних підходів у менеджменті соціальної 

роботи, розвиток креативного мислення та реалізація особистісного творчого потенціалу, 

формування професійного інтересу до науково-дослідної роботи. 

Завдання практики: опанування специфіки професійної діяльності у соціальних закладах 

різного типу; формування вмінь і навичок реалізації функціональних обов’язків соціального 

працівника щодо надання соціальних послуг та менеджера соціальної роботи з використанням 

сучасних соціальних технологій; розвиток вміння здійснювати управлінську діяльність; 

розвиток стійкого інтересу до науково-дослідної роботи в межах професійної діяльності. 

Форма контролю: екзамен 
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10. ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ФАХІВЦІВ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА» 

 

Бакалавр спеціальності 6.130102 «Соціальна робота» повинен знати: 

 основні етапи становлення соціальної роботи як самостійної галузі наукового знання 

та професійного виду діяльності; 

 організаційну структуру системи соціальних служб, напрями діяльності та систему 

послуг державних, громадських та благодійних організацій; 

 різні типи і види соціальних служб та установ, що надають соціальні послуги, 

систему їх функціональних взаємозв’язків; 

 структуру і закономірності психічної діяльності, психічних процесів, індивідуально-

типологічні властивості особистості, найбільш поширені форми психічної патології; 

 вікові особливості та механізми соціалізації особистості; 

 загальну теорію консультування, етичні принципи та види консультування, критерії 

ефективності консультативної допомоги; 

 теоретичні засади соціального проектування, організаційні механізми реалізації 

проектів, напрями, методи моніторингу проектів, критерії оцінки їх ефективності; 

 систему права України, правову базу соціальної роботи з різними категоріями 

населення, нормативно-законодавчі акти соціального захисту, механізми, способи, засоби і 

процедури захисту прав людини. 

Бакалавр соціальної роботи повинен уміти: 

 аналізувати соціальні явища і процеси, організовувати і проводити соціологічні 

дослідження, використовувати їх результати у практичній діяльності; 

 визначати оптимальні шляхи, способи і методи вирішення соціальних проблем 

клієнтів, планувати та реалізувати процес надання допомоги, оцінювати його результати;  

 організовувати надання соціальних послуг населенню в умовах соціальної служби, 

визначати служби та установи, що можуть надавати послуги клієнтам відповідно до їх статусу, 

проблем та потреб; 

 виявляти та аналізувати управлінські проблеми, що виникають у соціальних групах і 

колективах, розробляти рекомендації щодо їх вирішення;  

 налагоджувати процес комунікації між соціальною службою та її цільовими групами 

громадськості, вести кампанію по зв’язках з громадськістю у соціальній сфері; 

 виявляти і аналізувати психічні особливості особистості;  

 створювати сприятливі умови та використовувати різноманітні ресурси з метою 

соціалізації особистості;  

 застосовувати чинні нормативно-правові акти для здійснення правового захисту 

клієнтів, складати ділові документи правозахисного характеру; 

 організовувати і проводити наукове дослідження, формувати його інструментарій, 

обробку даних, аналіз закономірностей, визначати тенденції розвитку та шляхів вирішення 

соціальних проблем на основі отриманих результатів; 

 розробляти програми діагностики окремих об’єктів соціальної роботи та соціальних 

груп, готувати та аналізувати діагностичні матеріали, узагальнювати результати діагностики, 

обґрунтовувати її висновки; 

 розробляти і проводити превентивні заходи первинної, вторинної і третинної 

профілактики з різними категоріями населення; 
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 надавати консультативну допомогу різним категоріям клієнтів соціальних служб та 

оцінювати її результати;  

 надавати соціально-терапевтичну допомогу відповідно до потреб клієнта;  

 здійснювати патронажну роботу і надавати конкретну допомогу за місцем 

проживання; 

 розробляти, реалізувати та оцінювати ефективність соціальних проектів, 

впроваджувати інновації у практику соціальної роботи;  

 розвивати можливості громад та місцевого самоврядування щодо розв’язання 

локальних соціальних проблем; 

 організовувати діяльність громадських об’єднань, налагоджувати їх співпрацю з 

державними та недержавними інституціями; 

 надавати медико-соціальну допомогу хворим в закладах охорони здоров'я та 

соціального обслуговування населення; 

 організовувати та забезпечувати безпеку і комфорт праці у соціальній сфері, 

дотримання вимог щодо охорони праці та техніки безпеки. 

 аналізувати тенденції розвитку соціальної роботи, здійснювати порівняльний аналіз 

особливостей її розвитку в Україні та за рубежем. 

Бакалавр напряму підготовки 6.130102 Соціальна робота повинні відповідати наступним 

кваліфікаційним вимогам (компетенціям): 

соціально-особистісним:  

 аналізувати та оцінювати найважливіші досягнення національної, європейської та 

світової науки і освіти у галузі соціології і соціальної роботи, орієнтуватися у цінностях і 

суспільних переконаннях сучасного українського суспільства щодо питань надання соціальної 

допомоги і соціальних послуг; 

 співвідносити розуміння біо-, еко- логічних явищ і процесів щодо політичних, 

економічних і суспільних процесів; 

 визначати та характеризувати різні системи суспільних цінностей, притаманних 

сучасному суспільству та їх вплив на розвиток суспільства та життя людей; 

 знаходити, описувати та порівнювати прояви толерантної поведінки людини і 

суспільства у різні історичні часи; 

 виявляти турботу про якість виконуваної роботи; 

 оцінювати ефективність професійної діяльності, визначати вплив на людину у 

процесі її життєдіяльності зовнішніх і внутрішніх чинників середовища, показники робочих 

станів людини в процесі діяльності; 

 володіти вміннями мотивації клієнтів, фахівців соціальних служб та громадськості  

для участі у волонтерській діяльності з метою вирішення соціальних проблем та надання 

соціальної допомоги населенню; 

 виявляти потребу у постійному саморозвитку та підвищенні професійної 

кваліфікації, визначати та реалізувати шляхи її задоволення; 

 застосовувати методи виховання, орієнтовані на систему індивідуальних, 

національних і загальнолюдських цінностей, для  розробки і реалізації стратегій і моделей 

поведінки й кар’єри. 

загальнонауковим: 

 визначати суттєві ознаки  і тенденції розвитку найважливіших соціальних явищ і 

процесів, що лежать в основі функціонування суспільства; 
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 володіти базовими уявленнями про основи філософії, психології, педагогіки, що 

сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості; 

 демонструвати знання вітчизняної історії, економіки й права, розуміння причинно-

наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і 

соціальній діяльності; 

 застосовувати базові знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, 

необхідному для опрацювання даних статистичних  спостережень та соціологічних досліджень; 

 отримувати інформацію різними способами, та працювати з різними джерелами 

інформацію для того, щоб характеризувати та порівнювати динаміку соціальних явищ і 

процесів на різних етапах розвитку суспільства; 

 використовувати  базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних 

технологій; демонструвати навички використання програмних засобів і навички роботи в 

комп'ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати Інтернет-ресурси; 

 застосовувати сучасні інформаційні та комп'ютерні технології у проведенні 

соціологічних досліджень та практичній діяльності у сфері соціальної роботи, створювати різні 

види текстів та презентаційних матеріалів, використовувати засоби передачі та зберігання 

документів та інформації; 

 демонструвати прихильність до етичних цінностей, норм, ділової та професійної 

етики, соціальну відповідальність. 

інструментальними:  

 володіти загальною та спеціальною термінологією рідною та широковживаними 

іноземними мовами, застосовувати навички мовлення та норми відповідної мовної культури, 

інтерактивно використовувати загальну та спеціальну професійну інформацію; 

 аналізувати функціональні характеристики і стан соціальних явищ, процесів і систем 

та порівнювати їх параметричні і кодові характеристики на різних етапах формування і 

розвитку  та між собою; 

 визначати властивості елементів соціальних систем у їх взаємозв’язку, 

встановлювати ієрархічні взаємодії, структурно-функціональні співвідношення компонентів на 

всіх рівнях організації суспільства; 

 моделювати структуру соціальних явищ, процесів на всіх рівнях їх організації, 

визначати напрямки та швидкість розвитку  процесів, що відбуваються в них; 

 визначати та застосовувати оптимальні для конкретної ситуації психологічні, 

педагогічні, соціологічні діагностичні методики, опрацьовувати та інтерпретувати їх 

результати; 

 визначати вплив соціологічних знань на становлення наукового світогляду та 

загальну культуру особистості і суспільства. 

загально-професійним: 

 кваліфіковано оперувати основними поняттями у сфері соціальної роботи; 

 розуміти взаємозв’язок соціальної політики, права і соціальної роботи, аналізувати 

та застосовувати чинні нормативно-правові акти з питань надання різних видів адресної 

соціальної допомоги потребуючим категоріям громадян України; 

 організовувати виявлення та реєстрацію осіб, які потребують соціальної допомоги; 

визначати наявність чи відсутність підстав для призначення необхідного виду соціальної 

допомоги; 
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 застосовувати алгоритм дій по прийняттю заяви про призначення соціальної 

допомоги, перевірці її підставності, призначенню певного виду адресної соціальної допомоги; 

надавати консультаційні послуги з питань адресної соціальної допомоги; 

 діагностувати та визначати причини та форми девіантної поведінки, здійснювати її 

профілактику і корекцію; 

 здійснювати документальне забезпечення соціальної роботи, вести звітну 

документацію; 

 збирати, опрацьовувати емпіричні дані та здійснювати науковий аналіз їх результатів, 

формулювати самостійні висновки і положення їх публічного захисту; 

 формулювати усні та письмові повідомлення, застосовуючи термінологічний апарат 

соціальної роботи, представляти результати навчання та навчально-дослідницької діяльності 

науковою мовою, чітко, стисло, зрозуміло, доступно для різних типів цільової аудиторії 

(клієнтів, фахівців соціальної роботи, громадськості) ; 

 представляти результати науково-дослідницьких та практичних робіт у відповідності 

з діючими вимогами. 

спеціалізовано-професійним: 

 виявляти і оцінювати соціальні проблеми різних груп і категорій населення; 

 визначати можливості їх вирішення засобами соціальної роботи; 

 досліджувати проблеми клієнта, формулювати гіпотези щодо причин їх виникнення, 

складати та реалізувати план вирішення проблемної ситуації, оцінювати ефективність наданої 

допомоги; 

 визначати оптимальні для конкретної ситуації професійної діяльності методики 

отримання та аналізу емпіричної інформації, соціально-психологічної діагностики, виховання, 

розв'язання конфліктів та ін.; оцінювати результати їх застосування; 

 володіти технологіями організації взаємодії з державними і громадськими 

організаціями, засобами масової інформації з питань соціальної роботи; 

 використовувати знання про методи організації та підтримки громадських ініціатив 

та розвитку волонтерської діяльності; 

 аналізувати соціально-медичні проблеми різних груп населення, визначати зміст та 

реалізувати методики соціально-медичної роботи з різними групами клієнтів; 

 діагностувати види та типи девіантної поведінки, аналізувати причини, що 

призводять до формування девіантної поведінки, виявляти, оцінювати та регулювати 

поведінкові девіації; 

 налагоджувати та підтримувати контакти з індивідами, групами та організаціями у 

територіальній громаді, оцінювати ресурси та потреби спільноти; розробляти стратегічний план 

розвитку громади, сприяти консолідації зусиль членів громади щодо його реалізації;  

 надавати консультативні послуги щодо вирішення різних соціальних проблем; 

 аналізувати сучасний стан надання соціальних послуг різних типах соціальних 

закладів та стан реалізації основних завдань систем. 

Призначення: 

Бакалавр соціальної роботи готується до здійснення професійної діяльності у державних, 

недержавних, всеукраїнських, регіональних, владних, громадських, благодійних соціальних 

системах, які сприяють створенню умов для всебічного розвитку індивіда, становлення його 

особистості в життєвому просторі.   
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11. ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Виховання – це цілеспрямований та організований процес формування особистості. 

Волонтерство – добровільна, безкорислива, соціально спрямована, неприбуткова 

діяльність, що здійснюється волонтерами та волонтерськими організаціями шляхом надання 

волонтерської допомоги. 

Громада – це групова соціальна спільнота, члени котрої поділяють єдину територію, 

об'єднані повсякденними регулярними стосунками. 

Гувернерство – це універсальна система сімейного виховання, яка покликана допомагати 

батькам у їхньому спілкуванні і взаємодії з дитиною.  

Дитяче громадське об’єднання – громадське формування, у якому самостійно або разом 

із дорослими добровільно об’єднуються неповнолітні громадяни для сумісної діяльності, що 

задовольняє їх соціальні потреби й інтереси; особливе соціально-педагогічне формування дітей 

і дорослих, об’єднаних на добровільній основі для реалізації індивідуальних і соціальних 

потреб, що сприяють соціалізації дитини. 

Діти, позбавлені батьківського піклування – це діти, батьки яких позбавлені 

батьківських прав; визнані зниклими безвісти; визнані недієздатними; оголошені померлими; 

перебувають у місцях позбавлення волі та інше. 

Діти-сироти - це діти, у яких померли або загинули батьки. 

Довіреність – письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для 

представництва перед третіми особами. 

Докази – будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або 

відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які 

мають значення для вирішення справи. 

Експерт – це кваліфікований спеціаліст у певній галузі, який залучається для 

дослідження, консультування, вироблення оцінки, заключення, пропозицій, проведення 

експертизи.  

Етика – філософська наука, об’єктом вивчення якої є мораль, її розвиток, норми і роль у 

суспільстві.  

Етика соціальної роботи – вчення про моральні основи професійної соціальної діяльності 

з надання допомоги інвалідам, сім’ям, соціальним групам і общинам, посиленню чи 

відновленню їх здатності до функціонування та створення сприятливих умов для досягнення 

цих цілей, морально-етичних норм поведінки спеціалістів з соціальної роботи, працівників 

соціальних служб. 

Заклади соціального захисту – система закладів, що функціонують у певних галузях 

освіти, науки, культури, охорони здоров’я, соціального захисту тощо, і мають на меті підтримку 

незахищених верств населення: пенсіонерів, інвалідів, ветеранів війни, дітей, багатодітних 

сімей та інших малозабезпечених громадян. 

Конституція України – Основний закон держави, наділений найвищою юридичною 

силою, який закріплює внутрішній державний і суспільний устрій; основні права, свободи і 

обов’язки людини і громадянина; систему і принципи організації та діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, виборчу систему тощо.  

Малозабезпечена сім’я – це сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має 

середньомісячний сукупний доход, нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї.  

Менеджер – це керівник, який займає постійну посаду в організації й наділений повноваженнями 

щодо прийняття рішень із конкретних видів її діяльності. 
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Менеджмент — це цілеспрямований вплив на колектив працівників або окремих виконавців з 

метою виконання поставлених завдань та досягнення визначених цілей. 

Менеджмент соціальної роботи – це цілеспрямований свідомий вплив “людини на 

людину” (суб’єкт-об’єкт взаємодії) з метою ефективного вирішення соціальної потреби та 

збільшення самостійності людини в громаді. 

Молодіжні організації – соціально-педагогічні суспільні формування підлітків, молодих 

людей і дорослих, об’єднаних на добровільній основі для сумісної діяльності з метою 

задоволення індивідуальних і соціальних потреб, які сприяють соціалізації особистості підлітка 

чи молодої людини. 

Навчання – це цілеспрямований процес взаємодії вчителя і учнів, у ході якого 

здійснюється засвоєння знань, формування вмінь і навичок. 

Наука – система знань об'єктивних законів природи, суспільства і мислення, які 

отримуються і перетворюються в безпосередню продуктивну силу суспільства в результаті 

спеціальної діяльності людей. 

Наукова інформація – це одне із загальних понять науки, що означає певні відомості, 

сукупність даних, знань тощо. 

Наукове дослідження – цілеспрямоване вивчення явищ, процесів, аналіз впливу на них 

різних факторів, а також вивчення взаємодії між явищами з метою отримання переконливо 

доведених і корисних для науки і практики рішень. 

Наукознавство – розділ науки, який вивчає закономірності п функціонування і розвитку, 

структуру і динаміку наукової діяльності, взаємодію науки з іншими сферами матеріального і 

духовного життя суспільства 

Неформальне об’єднання – це добровільне самодільне громадське формування з 

особистісним характером спілкування, нечітко окресленою метою групової діяльності, яке діє в 

інтересах своїх членів незалежно від мети та характеру об’єднання. 

Організація праці – це спосіб поєднання безпосередніх виробників із засобами 

виробництва з метою створення сприятливих умов для одержання високих кінцевих соціально-

економічних результатів.  

Організація соціальної сфери – це систематизоване, структуроване, публічне, свідоме 

об’єднання  дій людей для досягнення ефективного результату вирішення соціальної проблеми в 

контексті соціальної роботи. 

Особистість – інтегральне поняття, що характеризує людину як суб’єкт і об’єкт 

біосоціальних відносин і поєднує в ній загальнолюдське, соціально-специфічне та 

індивідуально-неповторне. 

Педагогіка – це сукупність теоретичних і прикладних наук, що вивчають процеси 

виховання, навчання і розвиток особистості дитини. 

Право – це сукупність загальнообов'язкових, встановлених або санкціонованих, 

забезпечуваних та гарантованих державою правил поведінки (правових норм). 

Правовідносини у сфері соціального забезпечення — це врегульовані нормами права 

фактичні відносини щодо надання грошових виплат, послуг, пільг, які виникають між 

відповідними органами і фізичними особами, що мають на них право, при настанні ситуації 

соціального ризику. 

Праця – це доцільна, свідома, організована діяльність людей, яка спрямована на 

створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення суспільних і особистих 

потреб людей. 

Професійна етика – це наука про професійну мораль як сукупність ідеалів та цінностей, 

етичних принципів та норм поведінки, які відображають суть професії та забезпечують 
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взаємовідносини між людьми, що складаються у процесі праці і походять із змісту їх 

професійної діяльності. 

Релігійний світогляд – сукупність переконань, оцінок, поглядів та принципів, які 

визначають найзагальніше бачення та розуміння світу і місце особистості в ньому, а також її 

життєві позиції, програми та діяльності. 

Релігія – суспільно-історичне утворення, один із найважливіших соціальних інститутів 

людства; віра в існування надприродних сил; світоглядна форма суспільної свідомості, що 

відображає все суспільне буття. 

Самовиховання — це свідома, систематична робота особистості над собою з метою 

усунення тих чи інших недоліків і формування позитивних якостей, які відповідають вимогам 

суспільства й особистому плану розвитку. 

Самооцінка – це оцінка особистості самої себе, своїх можливостей, якостей і місця серед 

інших людей. 

Саморегуляція – цілеспрямоване функціонування живих систем різних рівнів організації 

і складності, що характеризується специфічною активністю, спрямованою на співвіднесення 

поведінки особистості з вимогами ситуації, очікуваннями інших людей, на актуалізацію 

психологічних резервів відповідно до особливостей ситуації спілкування, міжособистісної 

взаємодії.  

Система законодавства – це внутрішня структура законодавства, що складається із 

взаємопов'язаних нормативно-правових актів та формується шляхом видання та систематизації 

нормативно-правових актів. 

Сім’я – соціальна група, яка складається з людей, які перебувають у шлюбі, їхніх дітей 

(власних або прийомних) та інших осіб, поєднаних родинними зв'язками з подружжям, кровних 

родичів, і здійснює свою життєдіяльність на основі спільного економічного, побутового, 

морально-психологічного укладу, взаємної відповідальності, виховання дітей. 

Соціальна експертиза - це дослідження, засноване на експертних оцінках, що стосується 

ходу реалізації та соціальних наслідків діяльності людей і організацій, у тому числі програм і 

проектів, а також конкретних соціальних ситуацій з метою формування вихідних матеріалів 

(аргументів вибору) для прийняття, контролю реалізації та коригування управлінських рішень, 

погодившись з громадськими інтересами і пріоритетами соціальної політики.  

Соціальна політика – система заходів із оптимізації соціального розвитку суспільства, 

відносин між соціальними та іншими групами, створенню умов для задоволення життєвих 

потреб. 

Соціальна політика – це система правових, організаційних та інших заходів державних і 

недержавних установ та організацій, що враховують економічний потенціал країни і спрямовані 

на підтримання соціальної стабільності в суспільстві, створення умов для зростання добробуту 

працездатних осіб та забезпечення належного рівня життя тих, хто через непрацездатність чи 

інші життєві обставини не має достатніх засобів до існування. 

Соціальна робота – професійна діяльність, спрямована на підтримання і надання 

кваліфікованої допомоги будь-якій людині, групі людей, громаді, що розширює або відновлює 

їхню здатність до соціального функціонування, сприяє реалізації громадянських прав, запобігає 

соціальному виключенню. 

Соціальна робота в громаді - це процес розвитку як колективного, так і індивідуального 

досвіду, який відбувається у територіальних громадах і громадах за інтересами. 

Соціальна технологізація – це процес оптимізації соціуму, переборення його 

розбалансованості, активний вплив на розвиток соціальних систем шляхом використання 

соціальних технологій  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8E%D0%B1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B6%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Соціальний гувернер  – це особа, яка займається індивідуальним навчанням і вихованням 

дитини-інваліда, реабілітаційною (робота з дітьми-інвалідами); колекційною (робота з дітьми з 

фізичними чи розумовими вадами) роботою дітьми, прищеплює навички самостійної роботи.  

Соціальний захист – це комплекс організаційно-правових та економічних заходів, 

спрямованих на захист добробуту кожного члена суспільства в конкретних економічних 

умовах. 

Соціальний працівник – спеціаліст у галузі соціальної роботи; посередник у різних 

сферах соціальної допомоги сім’ї, окремими її членам, групам людей, молоді, людям похилого 

віку, людям з особливими потребами і хворим, а також у всіх видах державної та приватної 

соціальної підтримки населення. 

Соціальні ініціативи – це діяльність різних організацій, об'єднаних ідеєю соціальної 

активності, турботи про навколишній світ і перетворення його засобами соціальних проектів. 

Соціальні технології – це система знань про оптимальні способи перетворення і 

регулювання соціальних відносин і процесів життєдіяльності людей, а також сама практика 

алгоритмічного застосування оптимальних способів перетворення і регулювання соціальних 

відносин і процесів. 

Соціально-трудові відносини – це сукупність економічних, соціально-психологічних, 

адміністративних та правових методів і норм, спрямованих на включення робочої сили в процес 

праці та її відтворення на основі ринкових механізмів – попиту, пропозиції, ринкової ціни. 

Субкультура – автономне культурне утворення у межах домінуючої культури; сукупність 

норм, що протистоять домінуючій традиційній культурі та інтерпретуються нею як чужа, 

негативна і та, що порушує її цінність. 

Технологій соціальної роботи – сукупність форм, методів та прийомів, що 

застосовуються соціальними службами, окремими закладами соціального обслуговування, 

соціальними працівниками з метою досягнення успіху соціальної роботи та забезпечення 

ефективності реалізації завдань соціального захисту населення. 

Технологія соціальної роботи – сукупність форм, методів та прийомів, що 

застосовуються соціальними службами, окремими закладами соціального обслуговування, 

соціальними працівниками з метою досягнення успіху соціальної роботи та забезпечення 

ефективності реалізації завдань соціального захисту населення. 

Трудове право – сукупність правових норм, які регламентують трудові відносини у 

суспільстві, що виникають на підставі укладення трудового договору, а також ті відносини, що 

тісно пов’язані із зазначеними: відносини з приводу працевлаштування, підготовки кадрів, 

підвищення кваліфікації, контролю за дотриманням законодавства про працю, матеріальної 

відповідальності, вирішення трудових спорів на підприємстві, в установі, організації.  

Трудові ресурси – це частина працездатного населення, яка володіє фізичними й 

розумовими здібностями і знаннями, необхідними для здійснення корисної діяльності. 

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – спеціальний заклад, уповноважений 

державою реалізувати соціальну політику шляхом проведення соціальної роботи з дітьми, 

молоддю та сім’ями. 

Цивільне право – система правових норм, які регулюють суспільні відносини між 

учасниками цивільних відносин, що виникають з приводу майнових та особистих немайнових 

благ та засновані на засадах юридичної рівності, вільному волевиявленні, майновій 

самостійності їх учасників. 

Шлюб – історично зумовлена, санкціонована й регульована суспільством форма взаємин 

між чоловіком та жінкою, яка визначає їхні права та обов'язки одного щодо іншого й до їх 

дітей. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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