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Силабус курсу 

   Міждисциплінарна курсова робота 

Ступінь вищої освіти – магістр 
Освітньо-наукова програма «Соціальна робота та соціальна політика» 
 
  

Рік навчання: І, Семестр: ІІ 

   Кількість кредитів: 3  Мова викладання: українська  

 

Керівник курсу 

ПІП к.психол.н., доцент Гірняк Андрій Несторович 

Контактна інформація girand@ukr.net, +380961063505 

Опис дисципліни 
Міждисциплінарна курсова робота є одним із видів наукової роботи, самостійним навчально-науковим 
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 ОНП 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 (у разі необхідності) згідно із зауваженнями 

керівника; 
7) захист міждисциплінарної курсової роботи. 
 

Пререквізити 

Успішне вивчення дисциплін, передбачених навчальним планом ОНП зі спеціальності 231 Соціальна 
робота.   

Постреквізити 

 
Можливість здійснення подальшої науково-дослідної роботи за спеціальністю.  
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Результати навчання 
Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання:  
- критично оцінювати результати наукових досліджень і різні джерела знань про практики соціальної 
роботи, формулювати висновки та рекомендації щодо їх впровадження; 
- застосовувати загальне та спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних задач 
та здійснення наукового дослідження; 
- визначати методологію прикладного наукового дослідження та застосовувати методи кількісного та 
якісного аналізу результатів, у тому числі методи математичної статистики; 
- самостійно будувати та підтримувати цілеспрямовані, професійні взаємини з широким колом людей, 
представниками різних спільнот і організацій, аргументувати, переконувати, вести конструктивні 
переговори, результативні бесіди, дискусії, толерантно ставитися до альтернативних думок; 
- володіти процедурою і технікою застосування нормативно-законодавчих актів в контексті соціальної 
політики; 
- виявляти потреби різних верств населення та розробляти відповідні програми соціального захисту 
щодо їх вирішення. 
 

Інформація про дисципліну  

  

Ступінь вищої освіти Магістр 

Спеціальність 231 Соціальна робота 

Галузь знань 23 Соціальна робота 

Курс (рік навчання) 1 

Семестр 2 

Рік викладання 2018 

Форма навчання денна 

Нормативна \ вибіркова нормативна 

Загальна кількість год / кредитів 90 / 3 

 

Літературні джерела  
 

1. Про охорону дитинства : Закон України за станом на 26 квітня 2001 року [Електронний ресурс] // 
Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2402-14  

2. Про реабілітацію інвалідів в Україні : Закон України за станом від 6 жовтня 2005 р. [Електронний 
ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2961-15/page  

3. Про соціальні послуги : Закон України за станом на 19 червня 2003 року [Електронний ресурс] // 
Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/966-15  

4. Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю : Закон України за станом на 21 червня 2001 
року [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2558-14  

5. Конвенція про права дитини: за станом на 20 листопада 1989 року [Електронний ресурс] // 
Організація Об’єднаних Націй. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_021  

6. Безлюдний Р.О. Характеристика феномену «Підтримка дітей з особливими потребами» в 
американській та вітчизняній педагогічній науці й практиці. Вісник Черкаського університету. 2012. № 3. С. 7 
– 11.  

7. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка : схеми, таблиці, коментарі: навч. посіб. [для студ. вищих 
навч. закл.]. Київ : Центр навч. літератури, 2009. 208 с.  

8. Вступ до соціальної роботи / [Т. В. Семигіна, І. І. Мигович, І. М. Грига та ін.] ; під. ред. Т. В. 
Семигіної. Київ : Академвидав, 2005. 290 с.  

9. Дитячий церебральний параліч (ДЦП) – панорама лікувальних можливостей / [авт. тексту Губертус 
фон Фосс]. Мюнхен, 2006. 16 с.  

10. Інвалідність та суспільство : навч.-метод. посіб. / [Л. Ю. Байда, О. В. Красюкова-Еннс, С. Ю. 
Буров та ін.] ; під. заг. ред. Л. Ю. Байди. Київ, 2012. 216 с.  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2402-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2961-15/page
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/966-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2558-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_021
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11. Козлов А. А. Практикум социального работника / А. А. Козлов, Т. Б. Иванова. – Р-н/Д. : Феникс, 2001. – 
320 с.  

12. Лукашевич М. П. Соціальна робота (теорія і практика) : підручник / М. П. Лукашевич, Т. В. 
Семигіна. – К. : Каравела, 2009. – 368 с.  

13. Методи та технології роботи соціального педагога : навч. посіб. для студ. спец-ті «Соціальна 
педагогіка» / С. П. Архипова, Г. Я. Майборода, О. В. Тютюнник. – Черкаси, 2009. – 456 с.  

14. Сорочинська В. Є. Організація роботи соціального педагога : навч. посіб. / В. Є. Сорочинська. – К. 
: Кондор, 2005. 198 с.  

15. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / [Ю. В. Вороненко, В. Ф. Москаленко, О. Г. 
Процек та ін.] ; за заг. ред. Ю. В. Вороненка, В. Ф. Москаленка. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. – 680 с.  

16. Соціальна педагогіка : підручник / [А. Й. Капська, О. В. Безпалько, Р. Х. Вайнола та ін.] ; за ред. А. 
Й. Капської. – [5-те вид. перероб. та доп.]. – К. : Центр навч. л-ри, 2011. – 488 с.  

17. Соціальна робота в Україні : навч. посіб. / [І. Д. Зверева, О. В. Безпалько, С. Я. Харченко та ін.] ; 
за заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 256 с.  

88. Тюптя Л. Т. Соціальна робота (теорія і практика) : навч. посіб. для студ. вищих навч. заклад. / Л. 
Т. Тюптя, І. Б. Іванова. – К. : ВМУРОЛ «Україна», 2010. – 408 с. 

19. Холостова Е. И. Социальная реабилитация : учеб. пособие / Е. И. Холостова, Н. Ф. Дементьева. 
– [4-е изд.]. – М. : Дашков и К, 2006. – 340 с.  

20. Шахрай В. М. Технології соціальної роботи : навч. посіб. Київ : Центр навч. л-ри, 2006. 464 с. 

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: 
 

ECTS 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 
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