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 «Теорія соціальної взаємодії» 

Рівень BO Третій (освітньо-науковий) рівень    

Доктор філософії  

Назва спеціальності/освітньо-

професійної програми спеціальність 

231 Соціальна робота / Соціальна робота 

       

        

Форма навчання Форма навчання очна  (денна, вечірня) 

       

Курс, семестр, протяжність Рік навчання: 1, Семестр: 1 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (всього: з них 

лекції/практичні) 

Кількість кредитів: 4 

120 год. (10 лекцій, 14 практичних ) 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує викладання Кафедра соціальної роботи та педагогіки 

вищої школи 

Автор дисципліни Лякішева Анна Володимирівна, доктор 

педагогічних наук, професор, професор 

кафедри соціальної роботи та педагогіки 

вищої школи   

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Відсутні  

Що буде вивчатися  Соціальна взаємодія як  соціокультурні 

обов’язки індивідів; Механізми 

функціонування суспільства і зміни у 

ньому  через призму соціальної взаємодії 

Чому це цікаво/треба вивчати Сучасні наукові т апрофесійні тенденції 

вимагають від фахівця  визначати 

сутнісні характеристики соціальної 

взаємодії; розкривати основні тенденції, 

принципи та закономірності розвитку 

соціальної взаємодії;  суть професійної 

трансформації в процесі взаємодії; вміти 

формувати гуманістично орієнтований 

світогляд як базовий компонентів 

майбутньої  професійної діяльності та 

процесу власної діяльності; готовнсть 

переосмислювати історико-соціальне 

минуле в контексті сучасних умов, 

сприяючи тим самим успіху в здійснені 



ними самостійної науково-дослідної 

роботи і  професійної діяльності. 

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

Виокремлювати актуальні соціальні 

проблеми та визначати їх структуру, 

взаємозв’язки чинників, проявів і 

наслідків як об’єкта наукового 

дослідження. Будувати тлумачно-

інтерпретаційні моделі для пояснення 

соціальних явищ і процесів, 

переосмислювати наявні та створювати 

нові знання та/або професійні практики у 

сфері соціальної роботи. 

Розробляти та застосовувати 

інструментарій, проводити теоретичне та 

емпіричне дослідження, аналізувати й 

узагальнювати та презентувати його 

результати, обґрунтовувати висновки. 

Самостійно будувати та підтримувати 

цілеспрямовані професійні взаємини з 

широким колом людей, представниками 

різних спільнот і організацій, 

аргументувати, переконувати, вести 

конструктивний діалог та дискусію, 

використовуючи засоби медіації, 

толерантно ставитися до альтернативних 

думок. Розробляти соціальні проекти, 

спрямовані на залучення, оцінку, 

втручання щодо задоволення потреб 

індивідів,  сімей, окремих груп, 

організацій та громад, а також оцінювати 

їх результати. 

 

Як можна користуватися набутими 

знаннями і уміннями (компетентності) 

Отримані знання необхідні при роботі  з 

різними категорія клієнтів соціальної 

сфери, для реалізації власних прав та 

можливостей у суспільстві. 

Компетентномті практико орієнтовані на 

викладацьку, наукову, практичну 

соціальну роботу, соціальну взаємодію у 

системі соціальних інститутів з 

урахуванням регіональних запитів 

(участь у громадських об’єднаннях. 

міжнародних проектах, організація 

наукових заходів). 

Інформаційне забезпечення  http://194.44.187.60/moodle/  

http://194.44.187.60/moodle/


Web-посилання на (опис дисципліни) 

силабус навчальної дисципліни на веб-

сайті факультету (інституту) 

 

 
Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web» 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

