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Опис дисципліни
Міждисциплінарна курсова робота є одним із видів наукової роботи, самостійним навчальнонауковим дослідженням студента, виконується на першому курсі навчання та поєднує декілька
дисциплін професійної підготовки магістра.
Міждисциплінарна курсова робота дає змогу виявити здатність студента самостійно осмислити
проблему, творчо, критично її дослідити, вміння збирати, аналізувати і систематизувати літературні
джерела, здатність застосовувати отримані знання при вирішенні практичних завдань, а також
формулювати висновки, пропозиції, рекомендації з предмета дослідження.
При виконанні міждисциплінарної курсової роботи перед студентом виникає цілий ряд питань
щодо вибору теми роботи, опрацювання літературних джерел, складання плану роботи, порядку
організації виконання роботи та її подання до захисту.
Метою виконання міждисциплінарної курсової роботи є систематизація, закріплення та
розширення теоретичних знань, їхнє застосування для вирішення конкретного практичного завдання
відповідно до вимог ОПП зі спеціальності 231 Соціальна робота.
Структура курсу
Виконання міждисциплінарної курсової роботи передбачає такі етапи:
1) вибір та затвердження теми міждисциплінарної курсової роботи;
2) критичний аналіз нормативно-правової бази інформації та спеціальної літератури з проблем, що
розглядаються;
3) складання плану роботи;
4) написання та оформлення тексту міждисциплінарної курсової роботи;
5) подання завершеної міждисциплінарної курсової роботи на кафедру для рецензування та перевірки
дотримання студентом необхідної кількості авторського тексту;
6) доопрацювання міждисциплінарної курсової роботи (при необхідності) згідно із зауваженнями керівника;
7) захист міждисциплінарної курсової роботи.
Пререквізити
Успішне вивчення дисциплін, передбачених навчальним планом ОПП зі спеціальності 231 Соціальна
робота.
Постреквізити
Можливість здійснення подальшої науково-дослідної роботи за спеціальністю.
Результати навчання
Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання:
- критично оцінювати результати наукових досліджень і різні джерела знань про практики соціальної
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роботи, формулювати висновки та рекомендації щодо їх впровадження;
- збирати та здійснювати кількісний і якісний аналіз емпіричних даних;
- самостійно й автономно знаходити інформацію необхідну для професійного зростання, опановувати
її, засвоювати та продукувати нові знання, розвивати професійні навички та якості;
- аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем особи, сім’ї, соціальної групи, громади,
формулювати мету і завдання соціальної роботи, планувати втручання в складних і непередбачуваних
обставинах відповідно до цінностей соціальної роботи;
- оцінювати соціальні наслідки політики у сфері прав людини, соціальної інклюзії та сталого розвитку
суспільства, розробляти рекомендації стосовно удосконалення нормативно-правового забезпечення
соціальної роботи;
- визначати методологію прикладного наукового дослідження та застосовувати методи кількісного та
якісного аналізу результатів, у тому числі методи математичної статистики;
- розробляти, апробувати та втілювати соціальні проекти і технології;
- демонструвати розуміння головних цілей соціального і гуманітарного розвитку суспільства та
принципів формування управлінських рішень для їх досягнення;
- розробляти практичні рекомендації органам державного управління та місцевого самоврядування з
проблем вдосконалення соціального обслуговування населення та їх презентації.
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Політика оцінювання
● Система оцінювання та вимоги:
Перелік документів, необхідних для виконання та захисту міждисциплінарної курсової роботи, поданий у
методичних вказівках до виконання міждисциплінарної курсової роботи. Роботи, переписані з літературних
джерел, нормативних документів, неопрацьовані і неоформлені належним чином, виконані шляхом
запозичення ідей інших авторів без посилання на використані джерела, до захисту не допускаються

Оцінювання
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:
Види оцінювання

% від остаточної оцінки

Підготовка тексту роботи

60

Захист роботи

40

Шкала оцінювання студентів:
Бали

Зміст

A

90-100

відмінно

B

85-89

добре

C

75-84

добре

D

65-74

задовільно

E

60-64

достатньо

FX

35-59

незадовільно з можливістю повторного складання

F

1-34

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

ECTS
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