
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ 
Спеціальність 231 Соціальна робота 

Освітньо-наукова програма “Соціальна робота” 
 

Назва дисципліни 
(кількість кредитів, семестр) 

ПІП викладача 

Анотація Форма 
підсумкового 

контролю 

Примітки 

Актуальні питання 
соціальної роботи в галузі освіти 

(4 кредити, 4 семестр) 
 

Вивчення дисципліни «Актуальні питання соціальної роботи в галузі освіти» 
передбачає визначення змісту та завдань технологій, необхідних для 
розв’язання актуальних питань соціальної роботи, усвідомлення необхідності 
та специфіки упровадження новітніх технологій у наукових дослідженнях. 
Мета вивчення дисципліни: формування системи знань, умінь та навичок, 
технологій необхідних для забезпечення досліджень актуальних питань 
соціальної роботи. 
Поняттєве поле: соціальна робота, соціально-педагогічна діяльність, 
дослідження актуальних проблем в галузі освіти, зміст, завдання, технології 
соціальної роботи. 

Залік З двох 
дисциплін 
аспірант 

обирає одну 

Актуальні питання 
соціальної роботи у 

правоохоронній сфері 
(4 кредити, 4 семестр) 

 

Вивчення дисципліни «Актуальні питання соціальної роботи у 
правоохоронній сфері» передбачає ознайомлення аспірантів із інноваційними 
моделями та методами профілактики правопорушень та соціальної 
реабілітації й ресоціалізації осіб, що перебувають в конфлікті із законом, та 
тих, хто постраждав від злочинних дій; оволодіння аспірантами сучасними 
методами дослідження проблем соціальної роботи в даній сфері.  
Мета вивчення дисципліни: формування компетентностей, необхідних для 
методологічної розробки та проведення досліджень актуальних питань 
соціальної роботи в правоохоронній сфері. 
Поняттєве поле: соціальна робота, соціальна профілактика, соціальна 
реабілітація, ресоціалізація, моделі соціальної роботи, методи соціальної 
роботи, дослідження в соціальній роботі. 

Інновації у соціальній роботі 
з сім’ями з дітьми 

(4 кредити, 4 семестр) 
 

Вивчення дисципліни «Інновації у соціальній роботі з сім’ями з дітьми» 
передбачає ознайомлення з методологічними підходами до інновацій у 
соціальній роботі з сім’ями з дітьми; визначення змісту, особливостей та 
завдань інновацій у соціальній роботі з сім’ями з дітьми; засвоєння 
алгоритму роботи з інноваціями; усвідомлення специфіки упровадження 
інновацій в соціальній роботі з сім’ями з дітьми.  
Мета вивчення дисципліни: формувати систему знань, умінь та навичок, 

Залік З двох 
дисциплін 
аспірант 

обирає одну 



необхідних для забезпечення дослідження та оптимального упровадження 
інновацій у соціальній роботі з сім’ями з дітьми.  
Поняттєве поле: алгоритм, фактори, упровадження інновацій, соціальна 
робота, інновація, моделі соціальної роботи,  

Інновації у соціальній роботі 
з вразливими групами населення 

(4 кредити, 4 семестр) 
 

Вивчення дисципліни «Інновації у соціальній роботі з вразливими групами 
населення» передбачає визначення особливостей організації надання послуг 
вразливим групам населення з урахуванням ключової ознаки вразливості, 
причин виникнення тієї чи іншої соціальної проблеми, її характерні ознаки та 
вплив на поведінку членів сім’ї, стан і розвиток дитини, ознайомлення з 
професійними обов’язками і основними напрямами роботи фахівця 
соціальної роботи, особливостями його взаємодії з іншими надавачами 
соціальних послуг.  
Мета вивчення дисципліни: розкрити сутність основних принципів 
функціонування сучасної моделі соціальної роботи, а саме: сімейно 
орієнтованого підходу, партнерської взаємодії, інтеграція та взаємодія, 
командна робота; координація та професійна відповідальність; максимальна 
спрямованість на розвиток сильних сторін та позитивних ресурсів вразливих 
груп населення; їхня активна участь у всіх процесах. 
Поняттєве поле: інновація, модель, сімейно орієнтований підхід, вразливі 
сім’ї, складні життєві обставини, інтегровані соціальні послуги, соціальна 
робота, інтеграція, взаємодія, командна робота. 

Науковий семінар “Соціальна 
робота неурядових організацій” 

(6 кредитів, 6 семестр) 
 

Вивчення дисципліни «Науковий семінар “Соціальна робота неурядових 
організацій”» передбачає визначення особливостей взаємодії щодо проблем 
утворення, функціонування неурядових організацій, формування системи 
спеціальних знань, вмінь та навичок у сфері захисту прав людини, що 
реалізуються шляхом об’єднання громадян в неурядові організації, цілісного 
уявлення про їх діяльність як засадничу цінність та правовий стандарт 
сучасного суспільства й практично значущу категорію, ознайомлення з 
основами діяльності недержавних організацій в соціальній сфері, 
принципами та порядком їх заснування, умовами партнерства з державними 
органами влади щодо соціального захисту населення.  
Мета вивчення дисципліни: формування компетентностей, необхідних для 
взаємодії державних та недержавних структур в роботі з соціального захисту 
населення; розвити практичні навички з організації співпраці з неурядовими, 
громадськими організаціями, благодійними фондами та службами. 
Поняттєве поле: неурядові організації, соціальні проблеми, соціальна 

Залік З двох 
дисциплін 
аспірант 

обирає одну 



робота, взаємодія, партнерство, захист прав людини, об’єднання громадян. 
Науковий семінар 

“Соціальна робота в громаді” 
(6 кредитів, 5 семестр) 

 

Вивчення дисципліни «Науковий семінар “Соціальна робота в громаді”» 
передбачає визначення нових підходів, напрямів та технологій у вирішенні 
соціальних проблем різних груп населення, основних функцій, повноважень 
та відповідальності громади з питань соціального захисту, організації та 
надання соціальних послуг, забезпечення прав дитини на рівні громади, 
визначення основних особливостей й переваг організації системи соціальної 
підтримки вразливих верст населення в громаді через впровадження моделі 
інтегрованих соціальних послуг, ознайомлення із методикою здійснення 
моніторингу потреб населення у соціальних послугах.  
Мета вивчення дисципліни: формування компетентностей, необхідних для 
розробки та запровадження оптимальних моделей організації соціальної 
роботи в громаді, розуміння особливостей й переваг організації системи 
соціальної підтримки вразливих верст населення в громаді через 
впровадження моделі інтегрованих соціальних послуг, максимально 
ефективного використання наявних матеріальних, фінансових і кадрових 
ресурсів, у тому числі громадського сектору, розвитку ринку соціальних 
послуг. 
Поняттєве поле: громада, соціальна послуга, інтегровані соціальні послуги, 
вразливі сім’ї, кризові сім`ї, фахівець з соціальної роботи, ресурси сім’ї, 
соціальна робота, потреби, моніторинг потреб населення у соціальних 
послугах. 

  

Науковий семінар “Технологія 
підготовки науково-

дослідницького проєкту” 
(6 кредити, 6 семестр) 

 

Вивчення дисципліни «Науковий семінар “Технологія підготовки науково-
дослідницького проєкту”» передбачає ознайомлення з сутністю, функціями, 
структурою та принципами побудови науково-дослідницького проєкту, 
удосконалення навичок методологічного обґрунтування проєкту та 
планування науково-дослідної діяльності, менеджменту науково-
дослідницького проєкту.  
Мета навчальної дисципліни: формування в слухачів компетентності, 
необхідні для розробки та впровадження науково-дослідницького проєкту 
проблем соціальної роботи. 
Поняттєве поле: Науково-дослідницький проєкт, наукова проблема, 
методологія, науковий апарат дослідження, дизайн дослідження, методи 
дослідження. соціальний контекст, стейкхолдер, проєктна пропозиція, 
кошторис. 

Залік З двох 
дисциплін 
аспірант 

обирає одну 

 



Науковий семінар “Планування 
та проведення ефективних 

оцінювань 
у соціальній роботі” 

(6 кредитів, 6 семестр) 
 

Вивчення дисципліни «Науковий семінар “Планування та проведення 
ефективних оцінювань у соціальній роботі”» передбачає розкриття 
концептуальних засад соціальної роботи, організованої у формі надання 
соціальних послуг; розкриття умов, мети та завдань, змісту, форми і методів 
надання окремих видів соціальних послуг в рамках системи, що 
впроваджується в Україні; аналіз проблем впровадження окремих видів 
соціальних послуг в Україні та виокремлення стратегій їх подолання; 
представлення сучасних стратегій та інноваційних моделей надання окремих 
видів соціальних послуг; моделювання роботи з надання соціальної послуги 
на рівні індивіда, сім’ї, соціальної групи, громади на основі оцінки проблем, 
потреб та умов діяльності; визначення умов та критеріїв якості й 
ефективності надання соціальних послуг; формування навичок планування, 
адміністрування та оцінювання процесу організації соціального 
обслуговування та надання соціальних послуг на базі сучасних інноваційних 
підходів із дотриманням цінностей та етичних норм соціальної роботи.  
Мета вивчення дисципліни: формування компетентностей, необхідних для 
розробки, планування, впровадження, адміністрування та оцінювання 
системи ефективних соціальних послуг індивідам, сім’ям, соціальним групам 
та громадам у відповідності з інноваційними підходами сучасної соціальної 
роботи. 
Поняттєве поле: соціальна послуга, соціальна робота, соціальне 
проєктування, оцінювання, моніторинг і оцінка, моделювання, якість, 
планування, адміністрування. 

  

 


