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Опис дисципліни 

 

В умовах розбудови сучасної української правової та соціальної держави нагальною потребою є 

використання передового досвіду суспільствотворення розвинутих країн світу, в тому числі і досвіду соціальної 

роботи. Аналізуючи цей досвід, увагу слід приділити вивченню як теорії, так і практики. Теоретичні положення 

соціальної роботи знайшли застосування в багатоманітних формах застосування з різними категоріями 

населення, що обумовило високоефективні результати діяльності соціальних працівників та загалом сприяло 

покращенню соціального фону розвинених держав світу. Оволодіння світовим досвідом є тому необхідною 

умовою формування знань, навичок та вмінь професійного соціального працівника в нашій країні, яка в даний 

час перебуває в стадії формування оптимальної моделі соціального розвитку (виокремлюються пріоритети та 

напрямки соціальної політики, відпрацьовуються механізми дієвості соціальної роботи як професійної 

діяльності). 

Структура курсу 
 

№ 

п/п 
Тема Результати навчання Завдання 

1 Становлення 

соціальної роботи 

з різними групами 

клієнтів. 

Знати соціально-демографічні проблеми суспільства. Соціальна робота як 

умова вдосконалення відносин держави та різни х груп населення. 

Історичні аспекти становлення роботи із спеціальними групами клієнтів. 

Сучасні тенденції соціальної роботи з особливими групами клієнтів у 

різних країнах світу. 

Тести, 

питання 

2 Проблема Знати проблеми соціально-психологічної класифікації у віковій Тести, 
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 вікової типологізації 

в  соціальній роботі 

періодизації. Вікова категорія «дитинство». Базові характеристики 

дитинства (за А. Мудрик, В. Сластьонін, М. Михайленко). Дошкільне 

дитинство, молодше шкільне дитинство, підліткове дитинство, рання 

юність. Вікові завдання даних категорій. Характеристики основних видів 

поведінки груп ризику. Соціальні відхилення і субкультури. Аналізувати 

проблеми соціального і сімейного виховання. Сучасні тенденції прояву 

негативних явищ. Інститути соціалізації. Небезпеки. Основні напрямки 

роботи соціальних працівників. 

питання 

3 Соціальна робота з 

людьми зрілого та   

старечого віку 

Знати основні концепції криміналізації молоді. Структура кримінальної 

групи. Фактори ризику втягування молоді у злочинну діяльність. Робота 

соціального працівника з важковиховуваними у школі і за місцем 

проживання. Соціально-педагогічний контроль за поведінкою. 

Профілактичні програми щодо криміналізації. Морально-правове і 

духовне виховання. Особливості соціального захисту молоді. 

Питання, 

задачі 

4 Типологізація за 

групами девіантно- 

кримінальної 

поведінки 

Знати вікові завдання. Провідні інститути та агенти соціалізації. Вікова 

субкультура. Небезпеки. Основні напрями роботи соціальних працівників. 

особливості соціальної роботи з цією віковою групою у соціальній та 

тендерній психології. Особливості процесу соціального мислення. 

Поняття старість та старіння. Своєрідність медичних і соціально-

психологічних проблем літнього і старечого віку. Аналізувати проблеми 

адаптації до старості. Соціальний захист: профілактика, підтримка і 

представництво. 

Питання, 

задачі 

5 Державне 

регулювання у 

сфері зайнятості 

населення. 

Характеризувати групи ризику як соціально-демографічна категорія. Діти 

і молодь з груп ризику. Вікові і соціально- психологічні особливості груп 

ризику. Субкультурні особливості груп ризику. Умови формування груп 

ризику. Дитяча бездоглядність, соціальне сирітство, наслідки екологічних 

катастроф. Роль негативних лідерів у формуванні групи. Семантична 

діагностика. Знати основні види соціальних конфліктів з групами ризику. 

Основні концепції технології подолання девіантної поведінки. 

Питання, 

задачі 

6 Соціальна робота з 

представниками 

проблемних груп, 

військовослужбо 

вцями 

Знати сучасні стратегії і методи роботи з групами ризику. Роботу з 

групами ризику у тоталітарних і демократичних державах. Сучасні 

концепції роботи з групами ризику. Програми соціально- психологічної 

реабілітації педагогічно занедбаних дітей. Відновлення статусу дітей 

соціально-педагогічними методами. Соціальна робота з особами 

алкогольної та наркотичної залежності Соціальна робота з 

військовослужбовцями (їх сім’ями) та ув’язненими Характерологічні 

особливості групи ризику 

«військовослужбовці (їх сім’ї),» та «ув’язнені». Аномія. Труднощі 

військових сімей. Соціальна робота з військовими та їх сім'ями. Завдання, 

методи та засоби допомоги. Соціальна робота з ув'язненими. 

Тести, 

питання 

7 Соціальна робота з 

особами без 

визначеного місця 

Знати категорії громадян, котрі відносяться до осіб без визначеного місця 

проживання. Форми і методи соціальної роботи з особами без постійного 

місця проживання. Особи з обмеженими можливостями. Інваліди. 

Соціальна робота з інвалідами. Мігранти, біженці й переміщені особи. 

Види міграцій.  

Тести, 

питання 
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проживання, з 

обмеженими 

можливостями, 

інвалідами, 

мігрантами, 

злиденними, 

суїцидантами 

Соціальна робота з мігрантами. Злиденні та особливості соціальної 

допомоги даній категорії людей. Соціальна робота з суїцидентами та 

особами з вираженим синдромом «емоційного згоряння» Аналізувати 

особливості соціальної роботи з суїцидентами. Соціально- психологічні 

чинники суїциду. Особи з вираженим синдромом «емоційного згоряння» 

та особливості соціально-психологічної допомоги. 

 

8 Соціальна робота з 

жінками. 

Знати проблеми жіночої праці, охорона здоров’я, народжуваність, 

материнство. Проблема дискримінації жінок. Етапи розвитку соціальної 

роботи з жінками щодо їх працевлаштування. Основні принципи 

організації догляду за бездомними жінками. Фактори формування 

кримінальної поведінки у жінок. Консультування за методом «рівний-

рівний». Аналізувати програми соціальної реабілітації в напрямках 

діяльності соціальних служб. Реабілітаційні програми соціальних служб у 

школах і училищах соціальної реабілітації, лікувальних і пенітенціарних 

установах. Недержавні центри соціальної реабілітації. Соціально-

педагогічні технології в реабілітаційній роботі. Методи реабілітаційного 

впливу. Педагогічна трудотерапія. 

Питання, 

задачі 

9 Соціальна робота 

з сім’ями 

Знати типи та функції сімей. Види сімей з дітьми, що мають особливі 

потреби. Форми, методи, напрями соціальної допомоги сім”ї. Робота 

ЦСССДМ. Проблема впровадження технологій соціальної роботи в сім’ї 

із дітьми з особливими потребами. Індивідуальні, групові, масові форми 

соціальної роботи. Системний підхід у застосуванні інноваційних методів 

соціальної роботи з сім’ями. Організаційно-методичні засади роботи груп 

взаємопідтримки батьків. Проблема встановлення опіки над дітьми 

сиротами та дітьми, що залишились без батьківського піклування. Види 

сімей: опікунська, тимчасова. Фостерні сім’ї. Соціально- педагогічна 

модель роботи з прийомними сім’ями. Соціальна робота з молодими 

сім’ями 

Вміти володіти профілактикою насилля та теорії подолання наслідків 

насилля. Основні проблеми насилля. Державна політика щодо 

покращення становища жінок і дітей в Україні. 

Тести, 

питання 
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Політика оцінювання 

 

• Політика щодо дедлайнів та перескладання: Перескладання модулів відбувається із дозволу 

деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

• Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та екзаменів 

заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування (наприклад, програма Kahoot). 

• Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання 

може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

 

Оцінювання 
 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

 

Заліковий модуль 1 

Заліковий модуль 2 

(ректорська контрольна 

робота) 

Заліковий модуль 3 Разом 

30% 40% 30% 100% 

Опитування під час Опитування під час заняття Підготовка КПІЗ – макс. 40  

https://doi.org/10.1080/0312407X.2016.1224907
https://www.iassw-aiets.org/wp-content/uploads/2018/04/Global-Social-Work-Statement-of-Ethical-Principles-IASSW-27-April-2018-1.pdf
https://www.iassw-aiets.org/wp-content/uploads/2018/04/Global-Social-Work-Statement-of-Ethical-Principles-IASSW-27-April-2018-1.pdf
https://www.iassw-aiets.org/wp-content/uploads/2018/04/Global-Social-Work-Statement-of-Ethical-Principles-IASSW-27-April-2018-1.pdf
https://www.iassw-aiets.org/wp-content/uploads/2018/04/Global-Social-Work-Statement-of-Ethical-Principles-IASSW-27-April-2018-1.pdf
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заняття (теми 1–4) – 

10 балів за тему – 

макс. 40 балів. 

 

Модульна робота – 

макс. 60 балів. 

(теми 5–9) – 10 балів за тему – 

макс. 50 балів. 

 

Модульна робота – макс. 50 

балів. 

балів. 

 

Захист КПІЗ – макс. 40 балів. 

 

Виконання завдань під час 

тренінгу – макс. 20 балів. 

 
 Шкала оцінювання студентів: 

 

За шкалою ЗУНУ За національною шкалою За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85-89 добре 

 

В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 

65–74 задовільно 

 

D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35–59 
незадовільно 

 

FX (незадовільно з можливістю повторного 

складання) 

1–34 
F (незадовільно з обов’язковим повторним 

курсом) 

 

 

 

 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 


