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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Соціальна робота 

Викладач (-і) Орос Олександра Богданівна,  кандидат соціологічних наук, 

доцент кафедри психології та соціальної роби 

Контакти  (0312) 612008 

Обсяг дисципліни 3кредитів ЄКТС, 90 год. 

Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

http://www.kau.com.ua 

Консультації відповідно до графіку індивідуальних консультацій, що 

розміщений на інформаційному стенді кафедри 

Місце Карпатський університет імені Августина Волошина кафедра 

психології  та соціальної роботи  (м. Ужгород, вул. Гойди,4, 

каб. 303) 

2. Анотація до навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є способи та методи покращення 

соціального добробуту. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

 Змістовний модуль 1. Соціальна робота, як суспільне явище. Сутність соціальної 

роботи. 

 Змістовний модуль 2. Соціальна робота з різними категоріями клієнтів 

  

Навчальна дисципліна «Соціальна робота» вивчає питання соціального захисту 

та безпеки людини в державі. Це система теоретичних знань і заснована на них 

практика, яка має на меті забезпечення соціальної справедливості шляхом наснаження і 

підтримки найменш захищених верств суспільства та протидії факторам соціального 

виключення. «Соціальна робота» поєднує спеціалізовану професійну теорію з 

професійною діяльністю, що засновані на цінностях соціальної роботи, із наголосом на 

наукових дослідженнях, використанні сучасних здобутків соціогуманітарних наук, 

головно соціальної роботи; має виражені суспільно-політичний, економічний та соціо-

інформаційний складники. 

Соціальна робота — це практична діяльність, що відбувається у складному, 

змінному середовищі. Вона покликана надавати людям можливість якомога повніше 

розвивати власний потенціал, збагачувати своє життя та попереджувати виникнення 

дисфункцій. Використовуючи теорії людської поведінки та соціальних систем, 

соціальна робота виникає там де має місце взаємодія людей з їхнім оточенням. 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 

Мета - ознайомлення з генезою виникнення та розвитку соціальної роботи як 

особливої сфери діяльності людини, наукової галузі, навчальної дисципліни, 

використовуючи системний підхід. 

Завдання: сформувати у майбутніх фахівців знання, щодо  надання захисту  та 

допомоги недієздатним   та нужденним верствам населення. Навчити розуміти і 

використовувати у соціальній роботі основні теоретичні положення.Навчальна 

дисципліна «Соціальна робота» вивчає питання соціального захисту та безпеки людини 

в державі. Під час вивчення даного предмету студент   буде  ознайомлений з науковими 

дослідженнями  стосовно особистості, її формування в процесі соціалізації, основними 

закономірностями та формами регуляції  соціальної поведінки в суспільстві. 

 



4. Результати навчання (компетентності) 

Відповідно до вимог освітньої програми студенти повинні: 

знати: 

- - закономірностей соціальної роботи та реалізації державної політики у 

соціальній роботі;  

- психологічні особливостей професійної діяльності соціальних працівників; 

- методологічні основи та методи соціальної роботи; 

- причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства та прояву соціально-

економічних проблем у різних категорій населення;  

- зміст та сутність форм соціальної роботи; 

- особливості проведенння наукових досліджень в галузі соціальної роботи і 

соціальних послуг, зайнятості населення;  

- особливості соціальної роботи з різними категоріями клієнтів. 

вміти:  

- розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної 

діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та 

методів соціальної роботи; 

- застосовувати методи соціальної роботи у роботі з різними категоріями клієнтів;  

- аналізувати процеси становлення, розвитку та соціалізації особистості, розвитку 

соціальної групи та громади як суб’єктів соціальної роботи; 

- аналізувати соціальні, правові та політичні умови здійснення соціальної роботи 

на рівні громади, регіону, держави. 

 

5. Організація навчання 

Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 30 

семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 
20 

самостійна робота 40 

Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Обов’язкова / 

вибіркова 

2 053 Психологія 1 вибіркова 

Тематика навчальної дисципліни 

 

Тема  

кількість год. 

лекції заняття сам. роб. 

Модуль І. Соціальна робота, як суспільне явище. Сутність соціальної роботи. 

 

Тема1. Соціальна робота як вид суспільної діяльності та 

навчальна дисципліна 

2 2 5 

Тема 2. Основні поняття і категорії соціальної роботи 4 2 5 

Тема 3. Зміст та організація соціальної роботи. 4 4 5 

Модуль ІІ. Соціальна робота з різними категоріями клієнтів 

Тема 4. Соціальна робота з клієнтами різного віку . 2 2 5 

Тема 5. Соціальна робота з клієнтами з девіантною 

поведінкою 

6 2 5 

Тема 6. Соціальна робота з нарко- та алкозалежними 6 2 5 



Тема 8. Соціальна робота з проблемними сім’ями 4 2 5 

Тема 9. Соціальна робота з людьми похилого віку, 

безробітними та бездомними 

2 2 5 

 30 20 40 

6. Система оцінювання навчальної дисципліни 

Загальна 

система 

оцінювання 

курсу 

Критерії та норми оцінювання знань із соціальної роботи:  
1) характер володіння знаннями з соціальної роботи (рівень 

усвідомлення, міцність запам'ятовування, обсяг, повнота і точність 
знань); 

2) якість актуалізації знань із соціальної роботи (логіка мислення, 
аргументація, послідовність і самостійність викладу, культура 
професійного мовлення); 

3) рівень оволодіння відомими прийомами аналізу психологічних 
фактів, здатність творчо використовувати засвоєні знання на 
практиці, ; 

4) здатність до творчості й самостійності в навчально-
пізнавальній діяльності; 

5) якість виконання роботи (зовнішнє оформлення, своєчасність 
виконання, ретельність тощо). 

Оцінювання знань студентів здійснюється, як за основну 
відповідь, так і за доповнення. 

A «Відмінно» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, 
без прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним 
матеріалом сформовані, всі передбачені програмою навчання 
завдання виконані, якість їх виконання оцінена кількістю балів, 
близькою до максимального. 

B «Дуже добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, 
без прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним 
матеріалом в основному сформовані, всі передбачені програмою 
навчання завдання виконані, якість виконання більшості з них 
оцінена кількістю балів, близькою до максимального. 

C «Добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, без 
прогалин, деякі практичні навики роботи з засвоєним матеріалом в 
основному сформовані, всі передбачені програмою навчання 
завдання виконані, якість виконання більшості з них оцінена 
кількістю балів, близькою до максимального. 

D «Задовільно» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, 
але прогалини не мають суттєвого характеру, необхідні практичні 
навики роботи з засвоєним матеріалом в основному сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання завдань виконані, деякі 
з виконаних завдань, можливо містять помилки. 

E «Достатньо» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, 
деякі практичні навики роботи не сформовані, багато з передбачених 
програмою навчання завдань не виконані, або якість виконання 
деяких з них оцінені кількістю балів, близькою до мінімального. 

FX «Умовно незадовільно»- теоретичний зміст курсу засвоєний 
частково, необхідні практичні навики роботи не сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання завдань не виконані, 
або якість їх виконання оцінені кількістю балів, близькою до 
мінімального. При додатковій самостійній роботі над матеріалом 
курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань. 

F «Безумовно незадовільно» - теоретичний зміст курсу не 
засвоєний, необхідні практичні навики роботи не сформовані, усі 
виконані завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна 
робота над матеріалом не приведе до будь-якого значимого 
підвищення якості виконання навчальних завдань. 

Вимоги до 

письмової 

Вимоги до словника термінів: має бути не менше 10-ти термінів 

до кожної теми, записаних у окремому зошиті для самостійної 



роботи роботи. 

Вимоги до конспектування статей: статті конспектуються у 

зошиті для підготовки до семінарських занять із зазначенням автора 

та назви статті, головних ідей, понять та висновків. 

Вимоги до оформлення тез: записи тез ведуться у довільній формі 

у зошиті для підготовки до семінарських занять. 
Практичні завдання виконуються у зошиті для семінарських 

занять 

Семінарські, 

практичні 

заняття 

Активна участь під час обговорення в аудиторії, студенти мають 

бути готовими детально розбиратися в матеріалі, ставити запитання, 

висловлювати свою точку зору, дискутувати. Під час дискусії 

важливі: 

- повага до колег, 

- толерантність до інших та їхнього досвіду,  

- сприйнятливість та неупередженість, 

- здатність не погоджуватися з думкою, але шанувати 

особистість опонента, 

- ретельна аргументація своєї думки та сміливість змінювати 

свою позицію під впливом доказів, 

- я-висловлювання, коли людина уникає непотрібних 

узагальнювань, описує свої почуття і формулює свої побажання з 

опорою на власні думки і емоції, 

- обов’язкове знайомство з першоджерелами. 

Вітається творчий підхід у різних його проявах. Від студентів/-

ок очікується зацікавленість участю у міських, всеукраїнських та 

міжнародних конференціях, конкурсах та інших заходах з 

предметного профілю.  

Умови допуску 

до 

підсумкового 

контролю 

Підсумковий контроль у формі заліку здійснюється на основі 

зарахування всіх виконаних студентами завдань (для цього отримані 

бали сумуються, а їх кількість не повинна бути меншою, ніж 50 % 

завдань 

7. Політика навчальної дисципліни 

Неприпустимі плагіат та списування. 

Лекційні заняття не відпрацьовуються, але знання лекційного матеріалу обов'язкове 

Пропуски практичних занять відпрацьовуються наступним чином: опрацювання 

теми, а також виконання самостійних завдань із теми. 

Якщо студент пропустив (не відпрацював) більше 50% занять, він повинен скласти 

тести (дистанційне навчання) і тільки тоді буде допущений до складання екзамену. 

Обов'язковою умовою отримання заліку є відвідування студентом більш як 50% 

занять, написання контрольної роботи.  

Відвідування занять 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають лекції і практичні зайняття навчальної дисципліни.  

8. Рекомендована література 

Основна: 
 

1. Лукашевич М.П., Семигіна Т.В. Соціальна робота. Теорія і практика. К: 

Каравела, 2017.  

2. Пачковський Ю.Ф. Соціологія і психологія. Навчальний посібник. К: Каравела, 

2017.  

3. Максимова Н.Ю., Грись А.М., Манілов І.Ф. Психологічні механізми 



адаптації девіантів до сучасного соціокультурного середовища : монографія. 

Педагогічна думка, 2015. 
4. Ж. М.Володченко, І. М. Кондратьєв Менеджмент соціальної роботи. 

Навчальний посібник.НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 

5. О. Г. Карпенко, Н. Ф. Романова Теорія та практика соціальної роботи. 

Посібник. СЛОВО, 2015. 

 
Додаткова: 

1. Історія, теорія і практика соціальної роботи в Україні: навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / упорядники: С. Я. Марченко, М. С. Кратінов, Л. 

Ц. Ваховський, О. П. Песоцька, В. О. Кратінова, О. Л. Караман. – Луганськ : Альма-

матер, 2005. – 408 с.  

2. Войнола Р.Х. Методика викладання дисциплін соціальнопедагогічного циклу: Навч. 

посіб. / Р.Х. Войнола. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 140 с.  

3. Заверико Н.В. Соціальна педагогіка: Навчальний посібник / Н.В. Заверико. – К.: 

Видавничий дім «Слово», 2011. – 240 с.  

4. Карпенко О.Г. Теорія і практика соціальної роботи: навчальний посібник/ 

О.Г.Карпенко, Н.Ф.Романова. К.: Видавничий Дім «Слово», 2015.- 408 с  

5. Лукашевич М.П. Соціальна робота (теорія і практика): Підручник / М.П. 

Лукашевич, Т.В. Семигіна. – К.: Каравела, 2011. – 368 с. 

 6. Соціальна педагогіка: підручник. 4-те вид. виправ. та доп. / За ред. проф. А.Й. 

Капської. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 488 с.  

7. Соціальна робота в Україні. Навч. посіб /І.Д. Звєрєва, О.В.Безпалько, С.Я. Харченко 

та ін . За заг. ред. І.Д. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової - К.: Центр навч. літ., 2004. - 256 с  

8. Теорія та історія соціального виховання : навч. посіб. \ уклад. О.О. Кравченко. – 

Умань, 2013. 10. 
 

Викладач _________________. 


