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Опис дисципліни
Дисципліна «Професійна самореалізація особистості соціального працівника» спрямована на
формування у студентів теоретичних знань та вироблення практичних навичок щодо опанування
змісту дисципліни, формування у майбутніх соціальних працівників системи основ етики соціальної
роботи та сприяння розвитку майбутніх соціальних працівників професійної свідомості.Дисципліна
орієнтує на пошук взаємозв’язків та взаємозалежностейпрофесійного орієнтування в галузі соціальної
роботи.
Структура курсу
Години
(лек. / сем.)

Тема

Результати навчання

Завдання

6/4

1. Базовіпоняття та
сутнісні характеристики
галузісоціальноїроботи

Знатипрофесійнутермінологію, вміти
пояснюватибазовіконцепції, використовувати власні
приклади для ілюстрації відповідей, знаходити
спільні риси та відмінності при порівнянні фактів,
явищ, характеризувати соціальні явища

Тести,
питання

6/4

2. Принципи і
стандартипрофесійноїдія
льностісоціальногопраців
ника

Проводитианаліз шляхів подолання соціальнопсихологічних проблем; бути здатним до аналізу
концептуальних засад та визначення сутності
соціальної роботи; вміти оперувати науковими
категоріями та поняттями у сфері соціальної
роботи; уміти донести до фахівців і
нефахівцівінформаціюідей, проблем, рішень та
власногодосвіду в галузіпрофесійноїдіяльності;
уміти критично оцінюватиявища, ситуації,
діяльністьосіб, спираючись на отриманізнання

Кейси,
Ділові ігри,
вправи

1

6/4

3. Професійний кодекс
спеціалістів із соціальної
роботи

знати основні вимоги до особистісних і професійних
якостей соціального працівника; бути здатним
інтегрувати теоретичні знання з соціальної роботи і
практичний досвід; мати навички розв'язання
професійнихпроблем, що можуть виникнути під час
виконання соціальним працівником професійних
обов’язків

Кейси,
вправи,
складання
кодексу
професійн
ого
соціальног
о
працівника

6/4

4. Професійні та
особистісніякості,
необхіднісоціальномупра
цівникові

Розумітипринципивстановленняпрофесійних меж у
практичнійдіяльностісоціальногопрацівника;
розумітизагальніпідходи до прийняттярішеньу
практицісоціальноїроботи; бути здатнимрозвивати
в собіпрофесійніякості, необхідні для
ефективноїпрофесійноїдіяльностісоціальногопраців
ника

Задачі,
кейси,
вправи

6/4

5.
Застосуваннябазовихкате
горійдеонтологіїсоціально
їроботи у різних видах
практичноїдіяльностісоціа
льногопрацівника

Умітивизначатизониможливихетичних проблем під
час виконанняпрофесійнихобов’язків; бути
здатнимвикористовуватиметодирозв'язанняетичних
конфліктів у практицісоціальноїроботи

Задачі,
тести,
вправи,
ділові ігри

6/4

6.
Вимогипрофесійногоетике
ту до
поведінкисоціальногопрац
івника

Розуміти суть основних етичних принципів і
стандартів професійної діяльності соціального
працівника; уміти реалізовувати етичні принципи і
стандарти професійної діяльності соціального
працівника на практиці

Тести,
питання
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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
2

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:
Види оцінювання

% від остаточної оцінки

Опитування під час занять – усно

10

Модуль 1 (теми 1-3) – обговорення кейсів

20

Модуль 2 (теми 4-5) – розв’язки задач

20

Есе (теми 6-7) – індивідуальна письмова робота

10

Екзамен (теми 1-7) – тести, завдання, кейси

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

3

