
1 
 

 

Силабус курсу 

Технології соціальної роботи  

Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Галузь знань – 23 Соціальна робота 

Спеціальність – 232 Соціальне забезпечення 

Освітньо-професійна програма – «Соціальне забезпечення»   

 

Рік навчання: ІІІ,  Семестр: V  

   Кількість кредитів: 5  Мова викладання: українська  

 

Керівник курсу 

ПІП кандидат економічних наук, доцент 

Миколюк Світлана Миколаївна 

Контактна інформація mukolyk_S@ukr.net, +380962713623 

  

Опис дисципліни 
 

Дисципліна «Технології соціальної роботи» належить до блоку обов’язкових дисциплін циклу 

професійної підготовки бакалавра спеціальності 232 Соціальне забезпечення. Метою курсу є надання 

студентам необхідних знань з основ результативного і раціонального цілеспрямованого соціального 

впливу на особистість, застосування технологізації як способу оптимізації соціально орієнтованого 

результату для досягнення успіху соціальної роботи та забезпечення ефективності реалізації завдань 

соціального захисту населення. Особлива увага приділяється наявним фаховим знанням студентів та 

існуючому досвіду роботи. Актуалізація вже здобутих знань суспільно-економічного характеру, 

уміння використовувати академічну підготовку в змодельованих професійних ситуаціях, що 

відображає спроможність студентів ідентифікувати себе як фахівця з професійною моделлю 

соціального працівника, сприятиме більш ефективному формуванню практичних професійних 

навичок майбутнього фахівця соціальної сфери. Програма курсу, її лекційні та практичні заняття 

побудовані з урахуванням цієї вимоги. 

Структура курсу 

 

Години 

(лек. / 

практ.) 

Тема Результати навчання Завдання 

2 / 2 1. Теоретико-методологічні 

основи соціальних 

технологій 

 

Розвинути у студентів навички наукового 

мислення на основі глибокого аналізу і 

якісного засвоєння наукових понять 

дисципліни.  

Тести, 

питання  
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2 / 2 2. Соціальна діагностика в 

технологіях соціальної 

роботи. Технологія 

соціальної експертизи 

Сформувати у студентів уміння 

здійснювати діагностику в ході 

використання технологій соціальної роботи. 

Тести, 

питання 

2 / 2 3. Технології проектування в 

соціальній роботі. Технології 

соціального передбачення 

Сформувати у студентів уміння визначати 

етапи і розробляти моделі соціального 

прогнозування, здійснювати проектування 

впровадження соціальних технологій у 

професійну діяльність соціального 

працівника. 

Кейси  

2/ 2 4. Технології соціальної 

профілактики 

Розуміти психологічні передумови 

соціальної профілактики, вміти визначати 

сутність та аналізувати технології 

соціальної профілактики. 

Задачі, 

кейси  

2 / 2 5 Технології соціальної 

адаптації, реабілітації, 

корекції та терапії 

Знати сутність та основні підходи до 

визначення основних технологій  

реабілітаційної роботи. Знати суть 

соціальної адаптації, дезадаптації та 

переадаптації.  

Задачі  

2 / 2 6. Технології соціального 

обслуговування населення. 

Технології посередництва і 

консультування 

Орієнтуватися у напрямках, завданнях і 

змісті соціальних технологій в діяльності 

управління праці та соціальної політики на 

рівні Міністерства, обласних і районних 

держадміністрацій і технології діяльності 

територіальних центрів соціального 

обслуговування. Знати суть, типи і види 

технологій консультування. 

Тести, 

питання  

2 / 2 7. Технології соціальної 

роботи в системі охорони 

здоров’я  

 

Знати основні складові технологій 

соціальної роботи в системі охорони 

здоров’я України. Вміти визначати 

пріоритетні напрямки соціальної роботи в 

системі охорони здоров’я в Україні. 

Кейси  

2 / 2 8. Соціально-педагогічні 

технології в соціальній 

роботі 

Вміти визначати особливості соціально-

педагогічних технологій соціального 

працівника, знати основні принципи 

діяльності соціальних служб в освітніх 

закладах.  

Тести, 

питання  
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2 / 2 9. Технології партнерства 

соціальних служб та 

благодійних і громадських 

організацій 

Вміти визначити сутність технології 

партнерства соціальних служб та 

благодійних і громадських організацій. 

Кейси  

2 / 2 10. Технології соціальної 

роботи з сім’єю 

 

Вміти аналізувати технології соціальної 

роботи з сім’ями та визначати напрями 

соціально-правового захисту сімей, котрі 

перебувають на обліку.  

Тести, 

питання  

2 / 2 11. Технології соціальної 

роботи з жінками 

Вміти визначати напрямки технологій 

соціальної роботи з жінками, орієнтуватися 

в правовому аспекті соціального захисту 

жінок. 

Кейси  

2 / 2 12. Технології соціальної 

роботи з дезадаптованими 

дітьми та підлітками 

Вміти орієнтуватися в особливостях 

технологій соціальної роботи з різними 

категоріями дітей та підлітків. 

Тести, 

питання 

2 / 2 13. Технологія соціальної 

роботи з людьми похилого 

віку 

 

 

Знати технології соціальної роботи з 

людьми літнього та старого віку. 

Орієнтуватися в роботі територіальних 

центрів обслуговування пенсіонерів та 

самотніх непрацездатних громадян 

похилого віку. 

Тести, 

питання  

1 / 1 14. Технології соціальної 

роботи із людьми з 

інвалідністю 

 

Вміти аналізувати проблеми соціального  

захисту людей з інвалідністю усіх вікових 

груп. Знати технології соціальної роботи із 

людьми з інвалідністю.  

Тести, 

питання 

1 / 1 15. Технології соціальної 

роботи у сфері зайнятості 

 

Знати технології соціальної роботи у сфері 

зайнятості. Вміти визначати напрями 

роботи, види послуг і функції державної 

служби зайнятості. 

Тести, 

питання 
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Політика оцінювання 

У процесі вивчення дисципліни «Технології соціальної роботи» використовуються такі засоби 

оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: поточне опитування, тестування; 

презентації результатів виконаних завдань; оцінювання результатів модульної контрольної роботи; 

оцінювання комплексного практичного індивідуального завдання; оцінювання результатів 

самостійної роботи студентів; аргументованість наукової дискусії; інші види індивідуальних і 

групових завдань; екзамен. 

Політика щодо дедлайнів і перескладання. Для виконання індивідуальних завдань і проведення 

контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів відбувається з 

дозволу дирекції факультету за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

Політика щодо академічної доброчесності. Використання друкованих і електронних джерел 

інформації під час контрольних заходів та екзаменів заборонено.  

Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За 

об’єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне стажування) навчання 

може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу з дозволу дирекції 

факультету. 

 

Оцінювання 
 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Заліковий 

модуль 1 

Заліковий 

модуль 2 

Заліковий  

модуль 3 

Заліковий  

модуль 4 

Разом 

 

20% 20% 20% 40% 100% 

1. Усне 

опитування 

під час 

занять (8 тем 

по 5 балів) = 

40 балів.  

2. Письмова 

робота = 60 

балів 

1. Усне 

опитування 

під час 

занять (7 

тем по 5 

балів) = 35 

балів.  

2. Письмова 

робота = 65 

балів 

1. Написання КПІЗ, яке включає:  

опрацювання науково-

методичної літератури з питань 

становлення та розвитку 

соціальної роботи від 

античного періоду до наших 

днів, вивчення та аналіз  

законодавчої бази з питань 

соціальної роботи = 60 балів.  

2. Захист КПІЗ = 30 балів. 

3. Оцінка за тренінг =10 балів 

1. Тестові завдання (10 

тестів по 2 бали за 

тест) = макс. 20 

балів. 

2. Задачі (2 задачі) – по 

30 балів = макс. 60 

балів. 

3. Теоретичне питання 

= макс. 20 балів. 

https://www.unicef.org/social-policy/social-protection
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Шкала оцінювання: 

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) 
 

 


