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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Таблиця 1.1

Найменування
показників

Галузь знань, спеціальність,
освітньо-професійна
програма, освітній ступінь

Характеристика навчальної
дисципліни

23 Соціальна робота,
231 Соціальна робота,
Соціальна педагогіка,
соціально-виховна
робота

Нормативна
Рік навчання 1
Семестр 1
Лекції 42 год.
Практичні (семінарські) 40 год.
Лабораторні ____ год.
Індивідуальні _____ год.
Самостійна робота 86 год.
Консультації 12 год.
Форма контролю: екзамен

Денна форма
навчання
Кількість
годин/кредитів 180/6

ІНДЗ: немає

2. АНОТАЦІЯ КУРСУ:
Програма навчального курсу «Основи соціальної роботи» складена відповідно до
навчального плану підготовки здобувача першого рівня вищої освіти. Навчальний курс
спрямований на формування в майбутніх фахівців гуманістичних установок, а саме:
сприйняття людини як найвищої цінності, захист її прав і інтересів; розвиток професійнонеобхідних морально-етичних якостей, формування стилю мислення, необхідного для
професійного самовдосконалення та саморозвитку майбутнього соціального працівника.
Вивчення навчальної курсу «Основи соціальної роботи» сприятиме формуванню
професійної компетентності майбутніх соціальних працівників, їх готовності кваліфіковано і
майстерно виконувати свої професійні обов’язки, допомагатиме подальшому професійному
зростанню в умовах удосконалення правового регулювання соціальної сфери.
Об’єктом вивчення навчального курсу є соціальна робота як вид професійної
діяльності.
Предметом
вивчення
навчального
курсу є формування професійних
компетентностей соціального спрямування соціального працівника, здатного здійснювати
свої професійні обов’язки.
Мета вивчення курсу – засвоєння студентами теоретичних та методологічних засад,
принципів і методів соціальної роботи, засвоєння знань та навичок реалізації стратегічних
напрямів соціальної політики в Україні..
Завдання вивчення курсу:
визначити сутнісні характеристики соціальної роботи;
- розкрити основні етапи, тенденції, принципи та закономірності розвитку соціальної
роботи;
- розкрити зв'язок соціальної роботи з соціально-економічною і суспільно-політичною
структурами держави і суспільства;
- формувати гуманістично орієнтований світогляд як базовий компонентів майбутньої
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професійної діяльності та процесу їх власної соціалізації;
- вміння переосмислювати історико-соціальне минуле в контексті сучасних умов,
сприяючи тим самим успіху в здійснені ними самостійної науково-дослідної роботи і
майбутньої професійної діяльності;
- підвищення рівня освітньо-наукової готовності соціального працівника до
професійної діяльності.
3. КОМПЕТЕНЦІЇ
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях:
Загальні компетентності
здатність абстрактно мислити, аналізувати, застосовувати знання у практичних
ситуаціях;
здатність приймати обґрунтовані рішення, працювати в команді;
здатність демонструвати навички міжособистісної взаємодії;
Фахові (спеціальні) компетентності
- здатність аналізувати існуючу нормативно-правову базу стосовно соціальної роботи
та соціального забезпечення;
- здатність розуміти організації та функціонування системи соціального захисту і
соціальних служб;
- здатність оцінювати проблеми, потреби, специфічні особливості та ресурси дітей;
- здатність надавати допомогу та підтримку дітям із врахуванням їх індивідуальних
потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та інших особливостей;
- здатність взаємодіяти з клієнтами, представниками різних професійних груп та
громад;
- здатність сприяти підвищенню добробуту і соціального захисту осіб, здійснення
соціальної допомоги та підтримки тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах.
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Структура навчальної дисципліни для денної форми навчання представляється у
вигляді таблиці 2.1.
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Таблиця 2
Назви змістових модулів і тем

Усього

Лек.

Практ.

Сам.
роб.

Змістовий модуль 1. Теоретично-методологічні основи соціальної роботи
Тема 1. Історичні аспекти виникнення
12
4
2
6
та розвитку соціальної роботи в Україні
та за кордоном
Тема 2. Поняття ―соціальна робота‖.
10
2
2
Актуальність розвитку соціальної
6
роботи в Україні
Тема 3. Соціальна робота як наука,
10
2
2
навчальна дисципліна та вид практичної
4
діяльності.
Тема 4. Зміст та структура соціальної
9
2
2
4
роботи
Тема 5. Понятійно-категоріальний
апарат соціальної роботи
8
2
2
4
Тема 6. Методологія соціальної роботи
10
2
2
6
Тема 7. Загальна характеристика
10
2
2
взаємозв'язків соціальної роботи з
4
іншими соціально-гуманітарними
дисциплінами
Тема 8. Соціальна робота та соціальна
13
2
4
6
політика
82
18
18
Разом за модулем 1
40
Змістовий модуль 2.
Характеристика професійної діяльності соціального працівника
Тема 9. Вимоги до соціального
10
2
2
4
працівника
Тема 10. Компетентність соціального
14
4
4
6
працівника
Тема 11. Етапи професійного зростання
10
2
2
6
соціального працівника
Тема
12.
Професійна
діяльність
10
2
2
4
соціального працівника
Тема 13. Профілактика професійного
11
2
2
6
вигорання соціального працівника
Тема 14. Етичні основи соціальної
10
4
2
4
роботи
Тема 15. Клієнти в соціальній роботі
10
2
2
6
Тема 16. Особливості спілкування
12
4
4
4
соціальних працівників і клієнтів
Тема 17. Управлінські аспекти в
11
2
2
6
соціальній роботі
98
24
22
Разом за модулем 2
46
Всього годин:

180

42

40

86

Конс.

-

-

2
1
2

1
6

2
2
1
1
6
12
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5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
№
з/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

Кількість
годин
Змістовий модуль І. Теоретично-методологічні основи соціальної роботи
6
Тема 1. . Історичні аспекти виникнення та розвитку
соціальної роботи в Україні та за кордоном .
Підготуйте рекомендації з боротьби з бідністю, здійснивши
ретроспективний аналіз соціальної роботи в Україні в ХVІІІ-ХІХ
ст.
6
Тема 2. Поняття “соціальна робота”. Актуальність розвитку
соціальної роботи в Україні
1.
Підготуйте виступ на тему «Можливості використання
досвіду соціальної роботи в сучасних умовах»
4
Тема 3. Соціальна робота як наука, навчальна дисципліна та
вид практичної діяльності.
Розробіть пропозиції щодо поліпшення соціальної роботи на
сучасному етапі, використовуючи елементи історичного досвіду
з проблеми допомоги нужденним.
4
Тема 4. Зміст та структура соціальної роботи
Всі відомі вам принципи соціальної роботи поділіть на
відповідні групи.
Напишіть есе «Класифікація принципів соціальної роботи».
4
Тема 5. Понятійно-категоріальний апарат соціальної роботи
Використовуючи класифікацію понять і категорій соціальної
роботи, віднесіть до відповідних груп (запозичені, загальні,
специфічні) такі терміни: психосоціальна робота, гувернерство,
опікунство, соціальні норми, милосердя, міграція, молодь,
соціальний лідер, соціальний клімат, соціальний контроль,
соціальна деривація, соціальна дистанція, соціальна гігієна,
соціальна
взаємодія,
соціальний
стереотип,
соціальне
управління, соціальні гарантії, соціальне планування, соціальне
проектування, соціальна роль, соціальні наслідки, соціальна
політика. Дайте їх стислу характеристику та обґрунтуйте
свою позицію.
6
Тема 6. Методологія соціальної роботи
Подайте вигляді таблиці методи соціальної роботи
4
Тема 7. Загальна характеристика взаємозв'язків соціальної
роботи з іншими соціально-гуманітарними дисциплінами
Подайте у вигляді рисунка місце соціальної роботи серед інших
соціально-гуманітарних дисциплін
6
Тема 8. Соціальна робота та соціальна політика
Напишіть есе «Вплив соціальної політики Укрїни на соціального
працівника
Змістовий модуль ІІ. Характеристика професійної діяльності соціального
працівника
4
Тема 9. Вимоги до соціального працівника
Складіть власний зміст основних вимог до знань і вмінь
соціального працівника.
6
Тема 10. Компетентність соціального працівника
Розробіть власний професійний портрет соціального працівника
6
Тема 11.
Етапи професійного зростання соціального
Тема

6

12.

13.

14.

15.

16.

17.

працівника
Розробіть компетентнісну модель соціального працівника
Тема 12. Професійна діяльність соціального працівника
Визначте сфери професійної діяльності соціального працівника та
порівняйте як вони змінюютьсч
Тема 13. Профілактика професійного вигорання соціального
працівника
Запропонувати комплекс вправ щодо зняття напруги
Тема 14. Етичні основи соціальної роботи
Порівняйте зміст Міжнародної Декларації етичних принципів
соціальної роботи, Міжнародного етичного стандарту соціальної
роботи, Етичного Кодексу спеціалістів із соціальної роботи
України
Тема 15. Клієнти в соціальній роботі
Визначте групи клієнтів і подайте у вигляді таблиці
Тема 16. Особливості спілкування соціальних працівників і
клієнтів
Розробіть правила спілкування з клієнтом
Визначте вимоги до мовлення соціального працівника
Тема 17. Управлінські аспекти в соціальній роботі
Розробіть алгоритм дій формування команди
Разом

4

6

4

6
4

6
86

6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Форми оцінювання: усне опитування у вигляді мультимедійного представлення
розроблених по темах проектів, модульна контрольна робота, підсумковий тест. Екзамен
проходить у вигляді письмових тестів. Критерії оцінювання подано в таблиці 6.1,, розподіл
балів для денної форми таблиця 6.2.
Таблиця 6.1
Критерії оцінювання висвітлення основного завдання (доповіді) студента на
практичному занятті
Критерії
Характер
Бал
пізнавальної
Структура відповіді
Характер відповіді
діяльності
Роз’яснення
Зачитує виклад
Глибоке усвідомлення
1
переважної
матеріалу за лекцією та
представлених позицій
кількості позицій
одним підручником
Виділення та
Поєднує виклад
Розуміння теорії питання та
2
роз’яснення всіх
матеріалу за лекцією і
прикладного її застосування
ключових моментів кількома підручниками,
користуючись записами
Повне розкриття
Поєднує виклад
Виділення ключових позицій
3
питання,
матеріалу за лекцією і
питання та акцентування на
підкріплення
кількома підручниками,
них уваги
викладу фактами та не користуючись
описаними
записами
прикладами
Наведення власних Чітка структурована
Повне та ґрунтовне
4
7

прикладів щодо
прикладного
застосування
розкритих проблем

відповідь за попередньо
підготовленим планом та
детальним описом його
позицій, використання
додаткових джерел

висвітлення проблеми,
узагальнення викладеного у
вигляді чіткого переліку
позицій
Таблиця 6. 2

Розподіл балів для складання заліку
Поточний контроль
(мах = 40 балів)

Модульн
ий
контроль
(мах = 60
балів)

Модуль 1

Модуль 2

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Т
1

Т
2

Т
3

Т
4

Т
5

Т
6

Т
7

Т
8

Т
9

Т
10

Т
11

Т
12

Т
13

Т
14

Т
15

Т
16

Т
17

Т
18

Т
19

Т
20

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

МК
Р1

МКР
2

30

30

Загаль
на
кількіс
ть
балів

100

Шкала оцінювання
Таблиця 6.3
Оцінка в балах
за всі види навчальної
діяльності

Оцінка
для екзамену

90 – 100
82 – 89

Відмінно
Дуже добре

75 - 81

Добре

67 -74
60 - 66

Задовільно
Достатньо

1 – 59

Незадовільно

для заліку

Зараховано

Незараховано (з
можливістю повторного
складання)
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8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ
1. Поняття ―соціальна робота‖, її мета.
2.
Завдання соціальної роботи.
3.
Соціальна робота як наука, різновид суспільної діяльності, соціальний інститут.
4.
Міждисциплінарні зв’язки соціальної роботи.
5.
Функції соціальної роботи.
6.
Цілі соціальної роботи.
7.
Структура соціальної роботи.
8.
Об’єкт соціальної роботи.
9.
Основні принципи теорії соціальної роботи.
10.
Специфічні принципи практичної соціальної роботи.
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11.
Основні принципи функціонування соціальної роботи в канадському суспільстві.
12.
Соціальна робота в додержавний період існування прадавніх слов’ян.
13.
Заснування Київської держави і початки соціальної політики.
14.
Вплив хрещення Руси-України на розвиток благодійності.
15.
Короткий огляд розвитку соціальної роботи за кордоном.
16.
Особливості соціальної роботи в західноукраїнському регіоні до початку Другої
світової війни.
17.
Рівні та типи практики соціальної роботи.
18.
Прямі та непрямі соціальні послуги.
19.
Функції соціального працівника.
20.
Ролі соціального працівника.
21.
Аналітичні та інтерактивні навички соціального працівника.
22.
Соціальні послуги: основні форми та види.
23.
Структура сфери надання соціальних послуг.
24.
Фінансування соціальних послуг в Україні.
25.
Клієнти соціальної роботи.
26.
Сфери практичної соціальної роботи.
27.
Поняття ―цінностей соціальної роботи‖.
28.
Особистісно-моральні якості соціального працівника.
29.
Огляд основних цінностей соціальної роботи.
30.
Міжнародна Декларація етичних принципів соціальної роботи.
31.
Етичні принципи професії соціального працівника.
32.
Проблемні ситуації в соціальній роботі.
33.
Канадські ―Стандарти практики соціальної роботи‖.
34. Провідні категорії соціальної педагогіки
35.
Практичні ролі соціальних працівників.
36.
Посередницькі ролі соціальних працівників.
37. Адміністративні ролі соціальних працівників.
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