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Опис дисципліни

Дисципліна «Соціальна робота в громаді» покликана навчити майбутніх соціальних
працівників, як координаторів програм місцевого розвитку основам мобілізації громадян
заради вирішення проблем громад. У зв’язку з цим у програмі дисципліни «Соціальна робота
в громаді» для студентів другого (магістерського) освітнього рівня міститься як теоретичний
матеріал, так і специфіка застосування отриманих знань та навичок на практиці, а саме у
галузі соціальної роботи із державними та недержавними організаціями та громадами в
сучасному громадянському суспільстві. Відтак майбутній соціальний працівник володітиме
базовими етичними принципами соціальної роботи в громаді та зможе застосовувати новітні
технології під час планування програми у громаді .
Структура курсу
Години
(лек. / сем.)

Тема

2/1

Тема 1. Сучасні підходи
до розуміння громади

2/1

Тема 2. Ретроспективний
огляд соціальної роботи в
громаді

4/2

Тема 3. Теоретичні
основи соціальної роботи
в громаді

Результати навчання
Знати визначення поняття громади, типи громад,
характеристики громади. Знати історичні етапи
становлення та розвитку соціальної роботи в
громаді; особливості організації соціальної роботи з
різними категоріями населення в територіальних
громадах на сучасному етапі розвитку українського
суспільства.
Знати: конституційні основи місцевого
самоуправління; концепцію реформування
місцевого самоврядування та територіальної
організації влади в Україні. Розкривати особливості
функціонування органів місцевого самоврядування
та органів самоорганізації населення.

Завдання
Тести,
питання.

Тести,
питання.

Розуміти зміст соціальної роботи в громаді. Знати Тести,
принципи організації соціальної роботи в громаді; питання.
стратегії і тактики діяльності соціальних працівників
в громаді.
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Тема 4. Ресурсне
забезпечення соціальної
роботи в громаді

Знати характеристику різновидів ресурсів соціальної Тести,
роботи в громаді (природні, матеріальні, людські, питання,
інституційні, інформаційні).
кейси

4/2

Тема 5-6. Розробка і
впровадження соціальних
проектів на локальному
рівні

Знати про соціальний проект, його різновиди, етапи Тести,
розробки
соціального
проекту
в
громаді, питання,
особливості реалізації соціального проекту. Вміти МКР
здійснювати моніторинг та оцінку соціальних
проектів у територіальній громаді.

2/1

Тема 7. Роль партнерства
в організації соціальної
роботи на рівні громади

Знати механізми функціонування взаємодії між Тести,
державними, громадськими організаціями та питання.
бізнесовими структурами у громаді; моделі
партнерства у межах територіальної громади

Тема 8. Соціальна
підтримка різних категорій
населення в закладах
соціального спрямування
в територіальній громаді.

Знати способи модернізації і впровадження нових
технологій соціальної роботи за місцем
проживання, специфіку процесу розширення мережі
закладів соціального спрямування. Здійснювати
організацію недержавних соціальних установ на
основі співпраці з бізнесовими структурами.

Тести,
питання.
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Тема 9. Соціальна робота
у громаді в європейських
країнах.

Знати особливості діяльністі соціальних служб в
громадах Англії, Шотландії. Франції. США.

Тести,
питання.
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Тема 10. Соціальні
служби та форми роботи з
населенням в громадах
Америки та Канади

Знати типи соціальних служб у громаді. Зміст та Тести,
форми роботи громадських центрів (Community питання
Centers) в Америці та Канаді. Реалізацію різних РКР
форм соціокультурної анімації в культурнодозвіллєвих центрах.
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Політика оцінювання
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%.
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 к/р)

20%
1. Усне опитування
під час занять (5 тем
по 10 балів = 50
балів).
2. Письмова робота
50 балів

20%
1. Усне опитування
під час занять (5 тем
по 10 балів = 50
балів).
2. Письмова робота 50
балів

Заліковий модуль 3
(підсумкова оцінка за КПІЗ)
20%
1. Написання КПІЗ, яке
включає: написання реферату
та оформлення згідно вимог =
60 балів
2. Захист КПІЗ = 30 балів
3. Оцінка за тренінг =10 балів

Заліковий модуль 4
(письмовий екзамен)
40%
1. Відповідь на 2
запитання, кожне з яких
40 балів. У підсумку 80
балів.
2. Розв’язання 10 тестів
по 2 бали = 20 балів
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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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