




 

 

1. Опис навчальної дисципліни  

  

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни Вибіркова 

Мова викладання,  

навчання та оцінювання 

Українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 6 /180 

Рік навчання 2 2 

Семестр 4-5 4 

Аудиторні 48 24 

Модульний контроль 12 - 

Самостійна робота 120 156 

Форма семестрового контролю Залік 

  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета – формування компетентностей, необхідних для проведення 

досліджень актуальних проблем соціальної роботи неурядових організацій. 

Завдання: 

 ознайомлення з нормативно-правовою базою, що регламентує діяльність 

неурядових організацій як суб’єктів соціальної роботи; 

 визначення ролі неурядових організацій у наданні соціальних послуг в 

територіальній громаді; 

 розкриття змісту й особливостей діяльності неурядових організацій із 

різними категоріями отримувачів соціальних послуг; 

 оволодіння сучасними методами дослідження проблем соціальної роботи 

неурядових організацій. 

Відповідно до освітньо-професійної програми 231.00.01 Соціальна робота 

за третім (освітньо-наукового) рівнем вищої освіти за спеціальності 231 

Соціальна робота, дисципліна «Науковий семінар «Соціальна робота неурядових 

організацій» забезпечує формування такої додаткової фахової 

компетентності: 

ФК 3. Здатність до застосування сучасних методів наукових досліджень 

для розв’язання актуальних проблем соціальної роботи в умовах різних типів 

організацій-надавачів соціальних послуг. 

3. Результати навчання за дисципліною 

Відповідно до освітньо-професійної програми 231.00.01 Соціальна робота 

за третім (освітньо-наукового) рівнем вищої освіти за спеціальності 231 

Соціальна робота, дисципліна «Науковий семінар «Соціальна робота неурядових 

організацій» забезпечує оволодіння такими додатковими програмовими 

результатами навчання: 

ПРН 3. Застосовувати сучасні методи наукових досліджень для 

розв’язання актуальних проблем соціальної роботи в умовах різних типів 

організацій-надавачів соціальних послуг.  



 

4. Структура навчальної дисципліни  

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. Організаційні засади діяльності неурядових організацій у соціальній 

сфері 

Лекція 1. Неурядові організації соціальної сфери в 

Україні та їхня взаємодія з органами влади 
2 2 - - - - - 

Семінарське заняття 1. Неурядові організації як 

рушійна сила громадянського суспільства 
2 - 2 - - - - 

Лекції 2-3. Нормативно-правове забезпечення 

діяльності неурядових організацій в Україні 
4 4 - - - - - 

Семінарське заняття 2. Аналіз українського 

законодавства щодо діяльності неурядових 

організацій  

2 - 2 - - - - 

Самостійна робота 1. Аналіз діяльності 

міжнародних неурядових організацій соціальної 

сфери, які діють на території України 

20 - - - - - 20 

Модульний контроль 1 2 - - - - - - 

Разом 32 6 4 - - - 20 

Змістовий модуль 2. Неурядові організації як суб’єкт соціальної роботи 

Лекції 4-5. Неурядові організації як суб’єкт 

соціальної роботи в Україні 
4 4 - - - - - 

Семінарське заняття 3. Неурядові організації як 

суб’єкт надання соціальної допомоги населенню 
2 - 2 - - - - 

Лекція 6. Міжнародні неурядові організації, що 

займаються розробкою та здійсненням 

інтеграційної політики у соціальній сфері  

2 2 - - - - - 

Семінарське заняття 4. Міжнародні правові акти та 

роль міжнародних неурядових організацій у 

розробленні й здійсненні інтеграційної політики у 

соціальній сфері 

2 - 2 - - - - 

Лекція 7. Міжнародний досвід соціальної роботи 

неурядових організацій 
2 2 - - - - - 

Семінарське заняття 5. Роль неурядових організацій 

у системах соціального захисту населення 

зарубіжних країн 

2 - 2 - - - - 

Самостійна робота 2. Зміст діяльності українських 

неурядових організацій в соціальній сфері 
20 - - - - - 20 

Модульний контроль 2 2 - - - - - - 

Разом 36 8 6 - - - 20 

Усього за семестр 68 14 10 - - - 40 

Змістовий модуль 3. Діяльність неурядових організацій з активізації та розвитку 

територіальної громади 



 

Лекція 8. Участь громадськості у процесі прийняття 

рішень на місцевому рівні 
2 2 - - - - - 

Лекція 9. Вплив волонтерських програм неурядових 

організацій на соціальну згуртованість 

територіальної громади 

2 2 - - - - - 

Семінарське заняття 6. Успішні практики в 

діяльності неурядових організацій щодо активізації 

й розвитку територіальної громади  

2 - 2 - - - - 

Самостійна робота 3. Дизайн-мислення та інновації 

для неурядових організацій 
20 - - - - - 20 

Модульний контроль 3 2 - - - - - - 

Разом 28 4 2 - - - 20 

Змістовий модуль 4. Соціально-адвокаційна діяльність неурядових організацій   

Лекція 10. Неурядові організації як ініціатори 

розвитку соціальної адвокації в Україні 
2 2 - - - - - 

Семінарське заняття 7. Проблеми й суперечності у 

нормативно-правових актах, що призводять до 

дискримінації певних об’єктів соціальної роботи 

2 - 2 - - - - 

Самостійна робота 4. Аналіз адвокаційних кампаній 

неурядових організацій у галузі соціальної роботи 
20 - - - - - 20 

Модульний контроль 4 2 - - - - - - 

Разом 26 2 2 - - - 20 

Змістовий модуль 5. Діяльність неурядових організацій з надання соціальних послуг 

вразливим категоріям населення 

Лекція 11. Роль неурядових організацій у наданні 

соціальних послуг з соціальної профілактики 
2 2 - - - - - 

Лекція 12. Роль неурядових організацій у наданні 

соціальних послуг з соціальної підтримки 
2 2 - - - - - 

Лекція 13. Роль неурядових організацій у наданні 

соціальних послуг з соціального обслуговування 
2 2 - - - - - 

Семінарське заняття 8. Успішні практики в 

діяльності неурядових організацій щодо надання 

соціальних послуг вразливим категоріям населення 

2 - 2 - - - - 

Самостійна робота 5. Аналіз наукових публікацій з 

різних аспектів діяльності неурядових організацій з 

надання соціальних послуг вразливим категоріям 

населення 

20 - - - - - 20 

Модульний контроль 5 2 - - - - - - 

Разом 30 6 2 - - - 20 

Змістовий модуль 6. Інноваційна діяльність неурядових організацій в галузі соціальної 

роботи  

Лекція 14. Інноваційні практики в соціальній роботі 

неурядових організацій 
2 2 - - - - - 

Семінарські заняття 9-10. Інноваційний досвід 

неурядових організацій в галузі соціальної роботи  
4 - 4 - - - - 

Самостійна робота 6. Аналіз інноваційних практик 

неурядових організацій у соціальній роботі  
20 - - - - - 20 

Модульний контроль 2 - - - - - - 

Разом 28 2 4 - - - 20 

Усього за семестр 112 14 10 - - - 80 

Усього 180 28 20 - - - 120 

Тематичний план для заочної форми навчання 
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Змістовий модуль 1. Організаційні засади діяльності неурядових організацій у соціальній 

сфері 

Лекція 1. Неурядові організації соціальної сфери в 

Україні та їхня взаємодія з органами влади 
2 2 - - - - - 

Самостійна робота 1. Аналіз нормативно-правового 

забезпечення діяльності неурядових організацій в 

Україні 

26 - - - - - 26 

Разом 28 2 - - - - 26 

Усього за семестр 28 2 - - - - 26 

Змістовий модуль 2. Неурядові організації як суб’єкт соціальної роботи 

Лекція 2. Неурядові організації як суб’єкт 

соціальної роботи в Україні та за кордоном 
2 2 - - - - - 

Семінарське заняття 3. Неурядові організації як 

суб’єкт надання соціальної допомоги населенню: 

вітчизняні та зарубіжні практики 

2 - 2 - - - - 

Самостійна робота 2. Зміст діяльності зарубіжних та 

українських неурядових організацій в соціальній 

сфері 

26 - - - - - 26 

Разом 30 2 2 - - - 26 

Змістовий модуль 3. Діяльність неурядових організацій з активізації та розвитку 

територіальної громади 

Лекція 3. Участь громадськості у процесі прийняття 

рішень на місцевому рівні 
2 2 - - - - - 

Лекція 4. Вплив волонтерських програм неурядових 

організацій на соціальну згуртованість 

територіальної громади 

2 2 - - - - - 

Семінарське заняття 2. Успішні практики в 

діяльності неурядових організацій щодо активізації 

й розвитку територіальної громади  

2 - 2 - - - - 

Самостійна робота 3. Дизайн-мислення та інновації 

для неурядових організацій 
26 - - - - - 26 

Разом 32 4 2 - - - 26 

Змістовий модуль 4. Соціально-адвокаційна діяльність неурядових організацій   

Лекція 4. Неурядові організації як ініціатори 

розвитку соціальної адвокації в Україні 
2 2 - - - - - 

Семінарське заняття 3. Проблеми й суперечності у 

нормативно-правових актах, що призводять до 

дискримінації певних об’єктів соціальної роботи 

2 - 2 - - - - 

Самостійна робота 4. Аналіз адвокаційних кампаній 

неурядових організацій у галузі соціальної роботи 
26 - - - - - 26 

Разом 30 2 2 - - - 26 

Змістовий модуль 5. Діяльність неурядових організацій з надання соціальних послуг 

вразливим категоріям населення 



 

Лекція 5. Роль неурядових організацій у наданні 

соціальних послуг з соціальної профілактики, 

соціальної підтримки та соціального 

обслуговування 

2 2 - - - - - 

Семінарське заняття 4. Успішні практики в 

діяльності неурядових організацій щодо надання 

соціальних послуг вразливим категоріям населення 

2 - 2 - - - - 

Самостійна робота 5. Аналіз наукових публікацій з 

різних аспектів діяльності неурядових організацій з 

надання соціальних послуг вразливим категоріям 

населення 

26 - - - - - 26 

Разом 30 2 2 - - - 26 

Змістовий модуль 6. Інноваційна діяльність неурядових організацій в галузі соціальної 

роботи  

Лекція 7. Інноваційні практики в соціальній роботі 

неурядових організацій 
2 2 - - - - - 

Семінарське заняття 5. Інноваційний досвід 

неурядових організацій в галузі соціальної роботи  
2 - 2 - - - - 

Самостійна робота 6. Аналіз інноваційних практик 

неурядових організацій у соціальній роботі 
26 - - - - - 26 

Разом 30 2 2 - - - 26 

Усього за семестр 152 12 10 - - - 130 

Усього 180 14 10 - - - 156 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Денна форма навчання 

Змістовий модуль 1. Організаційні засади діяльності неурядових 

організацій у соціальній сфері 

Лекція 1. Неурядові організації соціальної сфери в Україні та їхня 

взаємодія з органами влади 

Історичні витоки неурядових організацій. Правова природа неурядових 

організацій. Конституційне право громадян – право на об’єднання (свобода 

спілок та асоціацій). Принципи утворення та діяльності неурядових організацій: 

добровільність, рівноправність, самоврядування, законність, гласність. 

Взаємовідносини державних інституцій та неурядових організацій. 

Основні поняття теми: неурядова організація; соціальна сфера; права; 

громадянське суспільство. 

Рекомендовані джерела:  

Основні: 1, 3, 5 

Додаткові: 3, 11, 12, 15 

 

Семінарське заняття 1. Неурядові організації як рушійна сила 

громадянського суспільства 

 

Лекції 2-3. Нормативно-правове забезпечення діяльності неурядових 

організацій в Україні 

Неурядові організації та їх правове регулювання. Поняття, ознаки та 

класифікація неурядових організацій. Законодавство України про громадські 



 

об’єднання і його значення в реалізації громадянами України свого невід’ємного 

права на свободу об’єднань. Міжнародні неурядові організації. 

Основні поняття теми: неурядова організація; громадське об’єднання; 

класифікація неурядових організацій; закон; права громадських об’єднань. 

Рекомендовані джерела:  

Основні: 5 

Додаткові: 3, 5, 7, 8, 13, 14, 15 

 

Семінарське заняття 2. Аналіз українського законодавства щодо 

діяльності неурядових організацій 

 

Змістовий модуль 2. Неурядові організації як суб’єкт соціальної роботи 

Лекції 4-5. Неурядові організації як суб’єкт соціальної роботи в Україні 

Основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг, 

спрямованих на профілактику складних життєвих обставин, подолання або 

мінімізацію їх негативних наслідків, особам/сім’ям, які перебувають у складних 

життєвих обставинах. Основні цілі та принципи надання соціальних послуг. 

Система надання соціальних послуг. Суб’єкти системи надання соціальних 

послуг. 

Місце неурядових організацій серед надавачів соціальних послуг. Досвід 

соціальної роботи громадських об’єднань та благодійних фондів України: 

національний та локальний рівні впровадження програм, проєктів та ініціатив. 

Сучасні дослідження діяльності неурядових організацій в галузі соціальної 

роботи.  

Основні поняття теми: неурядова організація; соціальна сфера; соціальна 

робота; соціальна послуга; складні життєві обставини; суб’єкт соціальної роботи. 

Рекомендовані джерела:  

Основні: 1, 3, 5 

Додаткові: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15 

 

Семінарське заняття 3. Неурядові організації як суб’єкт надання 

соціальної допомоги населенню 

 

Лекція 6. Міжнародні неурядові організації, що займаються розробкою 

та здійсненням інтеграційної політики у соціальній сфері  

Створення міжнародних правових актів глобального характеру. Міжнародні 

організації, що займаються розробкою та інтеграційною політикою у соціальній 

сфері: Рада Європи, Європейська спілка, Організація економічного 

співробітництва і розвитку, Організація безпеки і співробітництва в Європі, 

Організація об’єднаних націй та її агенції (програма розвитку ООН, ЮНЕСКО і 

ЮНІСЕФ), Всесвітній банк та інші. Неурядові організації, що займаються 

розробкою та інтеграційною політикою у сфері соціальної роботи і соціальної 

освіти: Лікарі без кордонів, Карітас, Червоний Хрест. Досвід міжнародний 

проєктів з соціальної роботи і соціальної освіти в Україні.  

Основні поняття теми: правовий акт; соціальна політика; соціальна сфера; 

неурядові організації; інтеграційна політика. 



 

Рекомендовані джерела:  

Основні: 1, 3, 4, 5 

Додаткові: 3, 4, 11-15 

 

Семінарське заняття 4. Міжнародні правові акти та роль міжнародних 

неурядових організацій у розробленні й здійсненні інтеграційної політики у 

соціальній сфері 

 

Лекція 7. Міжнародний досвід соціальної роботи неурядових 

організацій 

Теоретико-методологічні аспекти вивчення іноземного досвіду соціальної 

роботи. Діяльність неурядових організацій у галузі соціальної роботи за 

кордоном. Соціальна робота неурядових організацій США. Соціальна робота 

неурядових організацій Великобританії. Соціальна робота неурядових 

організацій країн Європейського Союзу. 

Основні поняття теми: 

Рекомендовані джерела:  

Основні: 1, 3, 4, 5 

Додаткові: 3, 11-15 

 

Семінарське заняття 5. Роль неурядових організацій у системах 

соціального захисту населення зарубіжних країн 

 

Змістовий модуль 3. Діяльність неурядових організацій з активізації та 

розвитку територіальної громади 

Лекція 8. Участь громадськості у процесі прийняття рішень на 

місцевому рівні 

Система залучення громадськості у процес прийняття рішень. Система 

залучення громадськості у процес прийняття рішень. Інструменти співпраці 

влади та громадськості на місцевому рівні в Україні. Методи залучення 

громадськості. 

Основні поняття теми: прийняття рішення; громадськість; влада; місцевий 

референдум; громадська експертиза органів виконавчої влади; консультації з 

громадськістю; громадські ради; загальні збори громадян за місцем проживання; 

органи самоорганізації населення. 

Рекомендовані джерела:  

Основні: 1, 3, 4, 5 

Додаткові: 11, 12, 13, 15 

 

Лекція 9. Вплив волонтерських програм неурядових організацій на 

соціальну згуртованість територіальної громади 

Методика організації волонтерської діяльності в соціальній сфері. 

Волонтерські програми як дієвий інструмент впливу на соціальну згуртованість 

громади. Проблеми організації та проведення досліджень соціальної 

згуртованості територіальної громади. 



 

Основні поняття теми: волонтер; волонтерська діяльність; волонтерська 

робота; волонтерська програма; волонтерські ініціативи; згуртованість; 

соціальна згуртованість; громада. 

Рекомендовані джерела:  

Основні: 2  

Додаткові: 1, 3, 4, 13, 14, 17 

 

Семінарське заняття 6. Успішні практики в діяльності неурядових 

організацій щодо активізації й розвитку територіальної громади  

 

Змістовий модуль 4. Соціально-адвокаційна діяльність неурядових 

організацій   

Лекція 10. Неурядові організації як ініціатори розвитку соціальної 

адвокації в Україні 

Адвокація (регулярна діяльність громадського об’єднання або кампанія, 

спрямована на представництво і захист прав та інтересів певної соціальної групи 

або теми; просування громадських інтересів в органах влади, включаючи 

парламент), її відмінність від лобізму (дії представників неурядових організацій 

в ході контактів з представниками державних органів і органів місцевого 

самоврядування з метою домогтися прийняття органами влади рішень 

відповідно до інтересів спеціальних груп, які представляють зазначені 

організації). Планування адвокаційних кампаній. Побудова коаліції та взаємодія 

з партнерами в адвокаційних кампаніях. 

Основні поняття теми: адвокація; соціальна адвокація; адвокаційна 

діяльність соціального працівника; представництво інтересів; адвокаційна 

кампанія.  

Рекомендовані джерела:  

Основні: 5 

Додаткові: 15, 16 

 

Семінарське заняття 7. Проблеми й суперечності у нормативно-

правових актах, що призводять до дискримінації певних об’єктів соціальної 

роботи 

 

Змістовий модуль 5. Діяльність неурядових організацій з надання 

соціальних послуг вразливим категоріям населення 

Лекція 11. Роль неурядових організацій у наданні соціальних послуг з 

соціальної профілактики 

Основні засади функціонування системи надання соціальних послуг. 

Класифікація соціальних послуг. Державний стандарт соціальної послуги 

профілактики. Загальні підходи щодо організації та надання соціальної послуги 

соціальної профілактики. Види соціальної профілактики та діяльність 

неурядових організацій щодо її здійснення. Проблема дослідження потреб 

отримувачів соціальної послуги профілактики. Зміст послуги соціальної 

профілактики та проблеми оцінювання ефективності її надання.  



 

Основні поняття теми: профілактика; соціальна профілактика; види 

профілактики; рівні профілактики; соціальні послуги; класифікація соціальних 

послуг; неурядові організації, надавачі соціальних послуг; потреби отримувачів 

соціальних послуг. 

Рекомендовані джерела:  

Основні: 1, 3, 4 

Додаткові: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 

 

Лекція 12. Роль неурядових організацій у наданні соціальних послуг з 

соціальної підтримки 

Діяльність неурядових організацій щодо надання послуг з соціальної 

підтримки. Проблема дослідження проблем мешканців громади та їхніх потреб 

у соціальній підтримці. Проблеми оцінювання ефективності соціальної 

підтримки. 

Основні поняття теми: соціальна підтримка; соціальні послуги; 

класифікація соціальних послуг; неурядові організації, надавачі соціальних 

послуг; потреби отримувачів соціальних послуг. 

Рекомендовані джерела:  

Основні: 1, 3, 4 

Додаткові: 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 14 

 

Лекція 13. Роль неурядових організацій у наданні соціальних послуг з 

соціального обслуговування 

Діяльність неурядових організацій щодо надання послуг з соціального 

обслуговування. Проблема дослідження проблем мешканців громади та їхніх 

потреб у соціальному обслуговуванні. Проблеми оцінювання ефективності 

соціального обслуговування. 

Основні поняття теми: соціальне обслуговування; соціальні послуги; 

класифікація соціальних послуг; неурядові організації, надавачі соціальних 

послуг; потреби отримувачів соціальних послуг. 

Рекомендовані джерела: 1, 3, 4 

Основні: 1, 3, 4 

Додаткові: 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 14 

 

Семінарське заняття 8. Успішні практики в діяльності неурядових 

організацій щодо надання соціальних послуг вразливим категоріям 

населення 

 

Змістовий модуль 6. Інноваційна діяльність неурядових організацій в 

галузі соціальної роботи  

Лекція 14. Інноваційні практики в соціальній роботі неурядових 

організацій  

Інноваційна соціальна робота неурядових організацій України: від новітніх 

технологій до професійної підготовки фахівців із соціальної роботи. Підходи до 

аналізу інноваційного досвіду соціальної роботи неурядових організацій 

України. 



 

Основні поняття теми: інновація; практики; неурядові організації; проєктна 

діяльність; модель; професійна підготовка; фахівці з соціальної роботи. 

Рекомендовані джерела:  

Основні: 1, 3, 4 

Додаткові: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 

 

Семінарські заняття 9-10. Інноваційний досвід неурядових організацій 

в галузі соціальної роботи  

 

Заочна форма навчання 

 

Змістовий модуль 1. Організаційні засади діяльності неурядових 

організацій у соціальній сфері 

Лекція 1. Неурядові організації соціальної сфери в Україні та їхня 

взаємодія з органами влади 

Історичні витоки неурядових організацій. Правова природа неурядових 

організацій. Конституційне право громадян – право на об’єднання (свобода 

спілок та асоціацій). Принципи утворення та діяльності неурядових організацій: 

добровільність, рівноправність, самоврядування, законність, гласність. 

Взаємовідносини державних інституцій та неурядових організацій. 

Основні поняття теми: неурядова організація; соціальна сфера; права; 

громадянське суспільство. 

Рекомендовані джерела:  

Основні: 1, 3, 5 

Додаткові: 3, 11, 12, 15 

 

Змістовий модуль 2. Неурядові організації як суб’єкт соціальної роботи 

Лекція 2. Неурядові організації як суб’єкт соціальної роботи в Україні 

та за кордоном 

Основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг, 

спрямованих на профілактику складних життєвих обставин, подолання або 

мінімізацію їх негативних наслідків, особам/сім’ям, які перебувають у складних 

життєвих обставинах. Основні цілі та принципи надання соціальних послуг. 

Система надання соціальних послуг. Суб’єкти системи надання соціальних 

послуг. 

Місце неурядових організацій серед надавачів соціальних послуг. Досвід 

соціальної роботи громадських об’єднань та благодійних фондів України та 

зарубіжжя: національний та локальний рівні впровадження програм, проєктів та 

ініціатив. Сучасні дослідження діяльності неурядових організацій в галузі 

соціальної роботи.  

Основні поняття теми: неурядова організація; соціальна сфера; соціальна 

робота; соціальна послуга; складні життєві обставини; суб’єкт соціальної роботи. 

Рекомендовані джерела:  

Основні: 1, 3, 5 

Додаткові: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15 

 



 

Семінарське заняття 1. Неурядові організації як суб’єкт надання 

соціальної допомоги населенню: вітчизняні та зарубіжні практики 

 

Змістовий модуль 3. Діяльність неурядових організацій з активізації та 

розвитку територіальної громади 

Лекція 3. Участь громадськості у процесі прийняття рішень на 

місцевому рівні 

Система залучення громадськості у процес прийняття рішень. Система 

залучення громадськості у процес прийняття рішень. Інструменти співпраці 

влади та громадськості на місцевому рівні в Україні. Методи залучення 

громадськості. 

Основні поняття теми: прийняття рішення; громадськість; влада; місцевий 

референдум; громадська експертиза органів виконавчої влади; консультації з 

громадськістю; громадські ради; загальні збори громадян за місцем проживання; 

органи самоорганізації населення. 

Рекомендовані джерела:  

Основні: 1, 3, 4, 5 

Додаткові: 11, 12, 13, 15 

 

Лекція 4. Вплив волонтерських програм неурядових організацій на 

соціальну згуртованість територіальної громади 

Методика організації волонтерської діяльності в соціальній сфері. 

Волонтерські програми як дієвий інструмент впливу на соціальну згуртованість 

громади. Проблеми організації та проведення досліджень соціальної 

згуртованості територіальної громади. 

Основні поняття теми: волонтер; волонтерська діяльність; волонтерська 

робота; волонтерська програма; волонтерські ініціативи; згуртованість; 

соціальна згуртованість; громада. 

Рекомендовані джерела:  

Основні: 2  

Додаткові: 1, 3, 4, 13, 14, 17 

 

Семінарське заняття 2. Успішні практики в діяльності неурядових 

організацій щодо активізації й розвитку територіальної громади  

 

Змістовий модуль 4. Соціально-адвокаційна діяльність неурядових 

організацій   

Лекція 5. Неурядові організації як ініціатори розвитку соціальної 

адвокації в Україні 

Адвокація (регулярна діяльність громадського об’єднання або кампанія, 

спрямована на представництво і захист прав та інтересів певної соціальної групи 

або теми; просування громадських інтересів в органах влади, включаючи 

парламент), її відмінність від лобізму (дії представників неурядових організацій 

в ході контактів з представниками державних органів і органів місцевого 

самоврядування з метою домогтися прийняття органами влади рішень 

відповідно до інтересів спеціальних груп, які представляють зазначені 



 

організації). Планування адвокаційних кампаній. Побудова коаліції та взаємодія 

з партнерами в адвокаційних кампаніях. 

Основні поняття теми: адвокація; соціальна адвокація; адвокаційна 

діяльність соціального працівника; представництво інтересів; адвокаційна 

кампанія.  

Рекомендовані джерела:  

Основні: 5 

Додаткові: 15, 16 

 

Семінарське заняття 3. Проблеми й суперечності у нормативно-

правових актах, що призводять до дискримінації певних об’єктів соціальної 

роботи 

 

Змістовий модуль 5. Діяльність неурядових організацій з надання 

соціальних послуг вразливим категоріям населення 

Лекція 6. Роль неурядових організацій у наданні соціальних послуг з 

соціальної профілактики, соціальної підтримки та соціального 

обслуговування 

Основні засади функціонування системи надання соціальних послуг. 

Класифікація соціальних послуг. Загальні підходи щодо організації та надання 

послуг із соціальної профілактики, соціальної підтримки та соціального 

обслуговування.  

Основні поняття теми: профілактика; соціальна профілактика; види 

профілактики; рівні профілактики; соціальні послуги; класифікація соціальних 

послуг; неурядові організації, надавачі соціальних послуг; потреби отримувачів 

соціальних послуг; соціальна підтримка; соціальне обслуговування. 

Рекомендовані джерела:  

Основні: 1, 3, 4 

Додаткові: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14 

 

Семінарське заняття 4. Успішні практики в діяльності неурядових 

організацій щодо надання соціальних послуг вразливим категоріям 

населення 

 

Змістовий модуль 6. Інноваційна діяльність неурядових організацій в 

галузі соціальної роботи  

Лекція 7. Інноваційні практики в соціальній роботі неурядових 

організацій 

Інноваційна соціальна робота неурядових організацій України: від новітніх 

технологій до професійної підготовки фахівців із соціальної роботи. Підходи до 

аналізу інноваційного досвіду соціальної роботи неурядових організацій 

України. 

Основні поняття теми: інновація; практики; неурядові організації; проєктна 

діяльність; модель; професійна підготовка; фахівці з соціальної роботи. 

Рекомендовані джерела:  

Основні: 1, 3, 4 



 

Додаткові: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 

 

Семінарське заняття 5. Інноваційний досвід неурядових організацій в 

галузі соціальної роботи  

 

 

  



 

6. Контроль навчальних досягнень аспіранта 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень аспірантів 

Денна форма навчання 

Вид діяльності 
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Відвідування 

лекцій 
1 3 3 4 4 2 2 1 1 3 3 1 1 

Відвідування 

семінарських 

занять 

1 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 

Робота на 

семінарському 

занятті 

10 2 20 3 30 1 10 1 10 1 10 2 20 

Виконання завдань 

для самостійної 

роботи 

5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 

Виконання 

модульної роботи 
25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Максимальна кількість балів: 304 

Розрахунок коефіцієнта: 304:100 = 3,04.  

Здобувач набрав Х балів; Розрахунок: Х:3,04 = загальна кількість балів. 

 

Заочна форма навчання 

Вид діяльності 
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Відвідування 

лекцій 
1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 

Відвідування 

семінарських 

занять 

1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Робота на 

семінарському 

занятті 

10 - - 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 

Виконання завдань 

для самостійної 

роботи 

5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 

Максимальна кількість балів: 99 

Розрахунок коефіцієнта: 99:100 = 0,99.  

Здобувач набрав Х балів; Розрахунок: Х:0,99 = загальна кількість балів. 

 

  



 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 

Усі завдання виконуються в електронній версії навчальної дисципліни 

«Науковий семінар «Соціальна робота неурядових організацій» на платформі 

http://elearning.kubg.edu.ua та подаються на підсумковому занятті відповідного 

модуля. 

Денна форма навчання 

 

Змістовий модуль 1. Організаційні засади діяльності неурядових 

організацій у соціальній сфері 

Самостійна робота 1. Аналіз діяльності міжнародних неурядових 

організацій соціальної сфери, які діють на території України 

Створити перелік міжнародних неурядових організацій, які діють на 

території України, та стисло охарактеризувати зміст їхньої діяльності в 

соціальній сфері (за проблемою/цільовою групою відповідно до тематики 

дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти) 

Заповнити таблицю: 

Назва неурядової 

організації 

Стисла інформація 

про неурядову 

організацію 

Зміст діяльності 

організації у 

соціальній сфері 

Джерело (а) 

    

Форма подання результатів виконаної роботи: Результат подається у 

вигляді текстового документа до 10 сторінок, набраного у редакторі WORD у 

вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc. Шрифт TimesNewRoman 14. 

Міжрядковий інтервал 1. Поля з усіх сторін 20 мм. У документі слід зробити 

посилання на використані джерела. Оформити джерело можна, скориставшись 

електронним ресурсом: https://www.grafiati.com/uk/. 

Результат роботи надсилається як відповідь в електронному курсі 

«Науковий семінар «Соціальна робота неурядових організацій» на перевірку. 

 

Змістовий модуль 2. Неурядові організації як суб’єкт соціальної роботи 

Самостійна робота 2. Зміст діяльності українських неурядових 

організацій в соціальній сфері 

Створити перелік українських неурядових організацій та стисло 

охарактеризувати зміст їхньої діяльності в соціальній сфері (за 

проблемою/цільовою групою відповідно до тематики дисертаційного 

дослідження здобувача вищої освіти). Заповнити таблицю: 

Назва неурядової 

організації 

Стисла інформація 

про неурядову 

організацію 

Зміст діяльності 

організації у 

соціальній сфері 

Джерело (а) 

    

Форма подання результатів виконаної роботи: Результат подається у 

вигляді текстового документа до 10 сторінок, набраного у редакторі WORD у 

вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc. Шрифт TimesNewRoman 14. 

Міжрядковий інтервал 1. Поля з усіх сторін 20 мм. У документі слід зробити 



 

посилання на використані джерела. Оформити джерело можна, скориставшись 

електронним ресурсом: https://www.grafiati.com/uk/. 

Результат роботи надсилається як відповідь в електронному курсі 

«Науковий семінар «Соціальна робота неурядових організацій» на перевірку. 

 

Змістовий модуль 3. Діяльність неурядових організацій з активізації та 

розвитку територіальної громади 

Самостійна робота 3. Дизайн-мислення та інновації для неурядових 

організацій 

Опанувати відкритий ЕНК «Дизайн-мислення та інновації для неурядових 

організацій»:  

1. Мислити для соціальних інновацій 

 Дизайн-мислення для соціальних інновацій 

 Що нам потрібно, щоб дизайнувати інновації? 

2.  Емпатуємо та визначаємо проблему. 

 Емпатія як спосіб дослідити потреби людини. 

 Визначення людино орієнтованої проблеми. 

3. Генеруємо ідеї. Прототипи. Тестуємо. 

 Генерування ідей – підготовка та методи. 

 Прототип і тестування 

4.  Дизайн-мислення та інновації для посилення організаційної спроможності. 

 Соціальні інновації та Civic Tech: як генерувати бізнес-моделі для НУО і 

соціального бізнесу. 

 Дизайн-мислення для посилення організаційної спроможності НУО 

Курс створений у межах проєкту «3D Project: Розвиток попри перешкоди. 

Стійке громадянське суспільство в часи пандемії та в майбутньому» і 

виконується Фондом Східна Європа за фінансової підтримки Європейського 

Союзу та спрямований на посилення українського громадянського суспільства 

для протидії наслідкам COVID-19. Тривалість проєкту: з жовтня 2020 року по 

березень 2022 року. 

Рекомендоване джерело: 

Дизайн-мислення та інновації для НУО. Zrozumilo! – Освітня онлайн-

платформа. URL: https://courses.zrozumilo.in.ua/courses/course-v1:EEF+EEF-

011+2021/about  

Форма подання результатів виконаної роботи: Результат подається у 

вигляді згенерованого сертифікату про успішне завершення вище гаданого 

електронного навчального курсу. 

 

Змістовий модуль 4. Соціально-адвокаційна діяльність неурядових 

організацій   

Самостійна робота 4. Аналіз адвокаційних кампаній неурядових 

організацій у галузі соціальної роботи 

Проаналізувати успішно реалізовані та (або) діючі адвокаційні кампанії 

неурядових організацій у галузі соціальної роботи. Заповнити таблицю: 

https://courses.zrozumilo.in.ua/courses/course-v1:EEF+EEF-011+2021/about
https://courses.zrozumilo.in.ua/courses/course-v1:EEF+EEF-011+2021/about


 

Назва 

неурядової 

організації  

(або перелік 

організацій-

партнерів) 

Назва 

адвокаційної 

кампанії 

Соціальна 

проблема / група, 

на вирішення якої 

(проблем якої) 

була спрямована 

адвокаціна 

кампанія 

Здобутки 

адвокаційної 

кампанії 

Джерело 

(а) 

     

Форма подання результатів виконаної роботи: Результат подається у 

вигляді текстового документа до 10 сторінок, набраного у редакторі WORD у 

вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc. Шрифт TimesNewRoman 14. 

Міжрядковий інтервал 1. Поля з усіх сторін 20 мм. У документі слід зробити 

посилання на використані джерела. Оформити джерело можна, скориставшись 

електронним ресурсом: https://www.grafiati.com/uk/. 

Результат роботи надсилається як відповідь в електронному курсі 

«Науковий семінар «Соціальна робота неурядових організацій» на перевірку. 

 

Самостійна робота 5. Аналіз наукових публікацій з різних аспектів 

діяльності неурядових організацій з надання соціальних послуг вразливим 

категоріям населення 

Знайти і проаналізувати наукові публікації щодо різних аспектів 

діяльності неурядових організацій з надання соціальних послуг вразливим 

категоріям населення, орієнтуючись на проблему / цільову групу  відповідно 

до тематики дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти.  

Заповнити таблицю: 

Автор (и) 

наукової публікації 
Джерело Зміст  

   

Форма подання результатів виконаної роботи: Результат подається у 

вигляді текстового документа до 10 сторінок, набраного у редакторі WORD у 

вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc. Шрифт TimesNewRoman 14. 

Міжрядковий інтервал 1. Поля з усіх сторін 20 мм. У документі слід зробити 

посилання на використані джерела. Оформити джерело можна, скориставшись 

електронним ресурсом: https://www.grafiati.com/uk/. 

Результат роботи надсилається як відповідь в електронному курсі 

«Науковий семінар «Соціальна робота неурядових організацій» на перевірку. 

 

Самостійна робота 6. Аналіз інноваційних практик неурядових 

організацій у соціальній роботі 

Підібрати та проаналізувати приклади інноваційних практик у соціальній 

роботі неурядових організацій (за проблемою/цільовою групою відповідно до 

тематики дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти). Заповнити 

таблицю: 



 

Назва неурядової 

організації 

Стисла інформація 

про неурядову 

організацію / проєкт, в 

межах якого 

створено/впроваджено 

інноваційну (і) 

практику (и) 

Аналіз 

інноваційної 

практики 

Джерело (а) 

    

Форма подання результатів виконаної роботи: Результат подається у 

вигляді текстового документа до 10 сторінок, набраного у редакторі WORD у 

вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc. Шрифт TimesNewRoman 14. 

Міжрядковий інтервал 1. Поля з усіх сторін 20 мм. У документі слід зробити 

посилання на використані джерела. Оформити джерело можна, скориставшись 

електронним ресурсом: https://www.grafiati.com/uk/. 

Результат роботи надсилається як відповідь в електронному курсі 

«Науковий семінар «Соціальна робота неурядових організацій» на перевірку. 

 

Заочна форма навчання 

 

Змістовий модуль 1. Організаційні засади діяльності неурядових 

організацій у соціальній сфері 

Самостійна робота 1. Аналіз нормативно-правового забезпечення 

діяльності неурядових організацій в Україні 

Проаналізувати нормативно-правове забезпечення діяльності неурядових 

організацій в Україні.  

Заповнити таблицю: 

Нормативно-

правовий акт 

Основні 

положення (огляд) 
Джерело Резюме 

    

Форма подання результатів виконаної роботи: Результат подається у 

вигляді текстового документа до 10 сторінок, набраного у редакторі WORD у 

вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc. Шрифт TimesNewRoman 14. 

Міжрядковий інтервал 1. Поля з усіх сторін 20 мм. У документі слід зробити 

посилання на використані джерела. Оформити джерело можна, скориставшись 

електронним ресурсом: https://www.grafiati.com/uk/. 

Результат роботи надсилається як відповідь в електронному курсі 

«Науковий семінар «Соціальна робота неурядових організацій» на перевірку. 

 

Змістовий модуль 2. Неурядові організації як суб’єкт соціальної роботи 

Самостійна робота 2. Зміст діяльності зарубіжних та українських 

неурядових організацій в соціальній сфері 

Створити перелік зарубіжних та українських неурядових організацій і 

стисло охарактеризувати зміст їхньої діяльності в соціальній сфері (за 

проблемою/цільовою групою відповідно до тематики дисертаційного 

дослідження здобувача вищої освіти). Заповнити таблицю: 



 

Назва неурядової 

організації 

Стисла інформація 

про неурядову 

організацію 

Зміст діяльності 

організації у 

соціальній сфері 

Джерело (а) 

    

Форма подання результатів виконаної роботи: Результат подається у 

вигляді текстового документа до 10 сторінок, набраного у редакторі WORD у 

вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc. Шрифт TimesNewRoman 14. 

Міжрядковий інтервал 1. Поля з усіх сторін 20 мм. У документі слід зробити 

посилання на використані джерела. Оформити джерело можна, скориставшись 

електронним ресурсом: https://www.grafiati.com/uk/. 

Результат роботи надсилається як відповідь в електронному курсі 

«Науковий семінар «Соціальна робота неурядових організацій» на перевірку. 

 

Змістовий модуль 3. Діяльність неурядових організацій з активізації та 

розвитку територіальної громади 

Самостійна робота 3. Дизайн-мислення та інновації для неурядових 

організацій 

Опанувати відкритий ЕНК «Дизайн-мислення та інновації для неурядових 

організацій»:  

1. Мислити для соціальних інновацій 

 Дизайн-мислення для соціальних інновацій 

 Що нам потрібно, щоб дизайнувати інновації? 

2.  Емпатуємо та визначаємо проблему. 

 Емпатія як спосіб дослідити потреби людини. 

 Визначення людино орієнтованої проблеми. 

3. Генеруємо ідеї. Прототипи. Тестуємо. 

 Генерування ідей – підготовка та методи. 

 Прототип і тестування 

4.  Дизайн-мислення та інновації для посилення організаційної 

спроможності. 

 Соціальні інновації та Civic Tech: як генерувати бізнес-моделі для НУО 

і соціального бізнесу. 

 Дизайн-мислення для посилення організаційної спроможності НУО 

Курс створений у межах проєкту «3D Project: Розвиток попри перешкоди. 

Стійке громадянське суспільство в часи пандемії та в майбутньому» і 

виконується Фондом Східна Європа за фінансової підтримки Європейського 

Союзу та спрямований на посилення українського громадянського суспільства 

для протидії наслідкам COVID-19. Тривалість проєкту: жовтень 2020 р. – 

березень 2022 р. 

Рекомендоване джерело: 

Дизайн-мислення та інновації для НУО. Zrozumilo! – Освітня онлайн-

платформа. URL: https://courses.zrozumilo.in.ua/courses/course-v1:EEF+EEF-

011+2021/about  

https://courses.zrozumilo.in.ua/courses/course-v1:EEF+EEF-011+2021/about
https://courses.zrozumilo.in.ua/courses/course-v1:EEF+EEF-011+2021/about


 

Форма подання результатів виконаної роботи: Результат подається у 

вигляді згенерованого сертифікату про успішне завершення вище гаданого 

електронного навчального курсу. 

Результат роботи надсилається як відповідь в електронному курсі 

«Науковий семінар «Соціальна робота неурядових організацій» на перевірку. 

 

Змістовий модуль 4. Соціально-адвокаційна діяльність неурядових 

організацій   

Самостійна робота 4. Аналіз адвокаційних кампаній неурядових організацій 

у галузі соціальної роботи 

Проаналізувати успішно реалізовані та (або) діючі адвокаційні кампанії 

неурядових організацій у галузі соціальної роботи.  

Заповнити таблицю: 

Назва 

неурядової 

організації  

(або перелік 

організацій-

партнерів) 

Назва 

адвокаційної 

кампанії 

Соціальна 

проблема / група, 

на вирішення якої 

(проблем якої) 

була спрямована 

адвокаційна 

кампанія 

Здобутки 

адвокаційної 

кампанії 

Джерело 

(а) 

     

Форма подання результатів виконаної роботи: Результат подається у 

вигляді текстового документа до 10 сторінок, набраного у редакторі WORD у 

вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc. Шрифт TimesNewRoman 14. 

Міжрядковий інтервал 1. Поля з усіх сторін 20 мм. У документі слід зробити 

посилання на використані джерела. Оформити джерело можна, скориставшись 

електронним ресурсом: https://www.grafiati.com/uk/. 

Результат роботи надсилається як відповідь в електронному курсі 

«Науковий семінар «Соціальна робота неурядових організацій» на перевірку. 

 

Змістовий модуль 5. Діяльність неурядових організацій з надання 

соціальних послуг вразливим категоріям населення 

Самостійна робота 5. Аналіз наукових публікацій з різних аспектів 

діяльності неурядових організацій з надання соціальних послуг вразливим 

категоріям населення 

Знайти і проаналізувати наукові публікації щодо різних аспектів 

діяльності неурядових організацій з надання соціальних послуг вразливим 

категоріям населення, орієнтуючись на проблему / цільову групу  відповідно 

до тематики дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти.  

Заповнити таблицю: 

Автор (и) 

наукової публікації 
Джерело Зміст  

   

Форма подання результатів виконаної роботи: Результат подається у 

вигляді текстового документа до 10 сторінок, набраного у редакторі WORD у 



 

вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc. Шрифт TimesNewRoman 14. 

Міжрядковий інтервал 1. Поля з усіх сторін 20 мм. У документі слід зробити 

посилання на використані джерела. Оформити джерело можна, скориставшись 

електронним ресурсом: https://www.grafiati.com/uk/. 

Результат роботи надсилається як відповідь в електронному курсі 

«Науковий семінар «Соціальна робота неурядових організацій» на перевірку. 

 

Змістовий модуль 6. Інноваційна діяльність неурядових організацій в 

галузі соціальної роботи  

Самостійна робота 6. Аналіз інноваційних практик неурядових 

організацій у соціальній роботі 

Підібрати та проаналізувати приклади інноваційних практик у соціальній 

роботі неурядових організацій (за проблемою/цільовою групою відповідно до 

тематики дисертаційного дослідження здобувача вищої освіти). Заповнити 

таблицю: 

Назва неурядової 

організації 

Стисла інформація про 

неурядову організацію / 

проєкт, в межах якого 

створено/впроваджено 

інноваційну (і) практику 

(и) 

Аналіз інноваційної 

практики 
Джерело (а) 

    

Форма подання результатів виконаної роботи: Результат подається у 

вигляді текстового документа до 10 сторінок, набраного у редакторі WORD у 

вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc. Шрифт TimesNewRoman 14. 

Міжрядковий інтервал 1. Поля з усіх сторін 20 мм. У документі слід зробити 

посилання на використані джерела. Оформити джерело можна, скориставшись 

електронним ресурсом: https://www.grafiati.com/uk/. 

Результат роботи надсилається як відповідь в електронному курсі 

«Науковий семінар «Соціальна робота неурядових організацій» на перевірку. 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

 Завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових наукових 

джерел інформації з різних галузей знань, наведені прізвища науковців та їх 

особистий вклад у розвиток теорії, проведений аналіз, зроблені висновки, 

посилання на праці, в наявності особистісна думка аспіранта (або сертифікат 

про успішне проходження означеного у завданні електронного курсу) – 5 

балів. 

 Завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових наукових 

джерел інформації з різних галузей знань, проведений аналіз, співставлення, 

зроблені висновки – 4 бали. 

 Завдання виконано у повному обсязі з використанням наукових джерел 

інформації – 3 бали. 

 Завдання виконано, спираючись тільки на матеріали лекції – 2 бали. 

 Завдання виконано частково – 1 бал. 

 



 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії 

оцінювання 

Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування в електронному 

курсі. 

Здобувачам пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  

Види тестових завдань: 

 Із вибором однієї правильної відповіді; 

 На встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; 

 Завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по 

пам’яті; 

 Завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань понять) по 

пам’яті. 

 

Критерії оцінювання:  

Виконання тестових завдань – максимум 25 балів (виставляється 

автоматично програмою ADTester у електронному курсі). 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю 

Семестровий контроль проводиться у формі заліку за результатами 

поточної успішності (проміжного контролю) з усіх змістових модулів 

дисципліни. 

  



 

 

6.5.  Оцінювання освітніх досягнень аспірантів за системою ECTS 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

100-бальною 

шкалою 

Значення оцінки 

А 
90-100 

балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в 

межах обов’язкового матеріалу з можливими 

незначними недоліками 

В 
82-89 

балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань 

(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 

суттєвих (грубих) помилок 

С 
75-81 

балів 

Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок 

D 
69-74 

балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 

значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної 

діяльності 

Е 
60-68 

балів 

Достатньо – мінімально можливий допустимий 

рівень знань (умінь) 

FХ 
35-59 

балів 

Незадовільно з можливістю повторного 

складання - незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного перескладання за 

умови належного самостійного доопрацювання 

F 
1-34 

балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни – досить 

низький рівень знань (умінь), що вимагає 

повторного вивчення дисципліни 

 

 



 

7. Навчально-методична картка навчальної дисципліни  «Науковий семінар «Соціальна робота неурядових організацій» 

Денна форма навчання. 180 год., лекції – 28 год., семінарські заняття – 20 год., самостійна робота – 120 год., підсумковий контроль – 12 год. 
Семестр 4 5 

Модулі 1 2 3 4 5 6 

Назва модуля Організаційні засади 
діяльності неурядових 

організацій у соціальній 
сфері 

Неурядові організації як 
суб’єкт соціальної роботи 

Діяльність неурядових 
організацій з активізації 

та розвитку 
територіальної громади 

Соціально-адвокаційна 
діяльність неурядових 

організацій 

Діяльність неурядових 
організацій з надання 

соціальних послуг вразливим 
категоріям населення 

Інноваційна діяльність 
неурядових організацій в 

галузі соціальної роботи 

К-ть балів 55 67 43 42 44 53 

Теми лекцій 1. Неурядові організації 
соціальної сфери в 

Україні та їхня взаємодія з 
органами влади (1 бал) 

2-3. Нормативно-правове 
забезпечення діяльності 

неурядових організацій в 
Україні (2 бали) 

4-5. Неурядові організації 
як суб’єкт соціальної 

роботи в Україні (2 бали) 
6. Міжнародні неурядові 
організації, що займаються 
розробкою та здійсненням 
інтеграційної політики у 
соціальній сфері (1 бал) 
7. Міжнародний досвід 
соціальної роботи 
неурядових організацій (1 

бал) 

8. Участь громадськості у 
процесі прийняття рішень 

на місцевому рівні (1 бал) 
9. Вплив волонтерських 

програм неурядових 
організацій на соціальну 

згуртованість 
територіальної громади (1 

бал) 

10. Неурядові організації 
як ініціатори розвитку 

соціальної адвокації в 
Україні (1 бал) 

11. Роль неурядових 
організацій у наданні 

соціальних послуг з соціальної 
профілактики (1 бал) 

12. Роль неурядових організацій 

у наданні соціальних послуг з 
соціальної підтримки (1 бал) 
13. Роль неурядових організацій 

у наданні соціальних послуг з 
соціального обслуговування (1 

бал) 

14. Інноваційні практики в 
соціальній роботі 

неурядових організацій (1 
бал) 

 

Теми семінарських 

занять 

1. Неурядові організації 

як рушійна сила 
громадянського 

суспільства (11 балів) 
2. Аналіз українського 

законодавства щодо 
діяльності неурядових 

організацій (11 балів) 

3. Неурядові організації як 

суб’єкт надання соціальної 
допомоги населенню (11 

балів) 
4. Міжнародні правові акти 

та роль міжнародних 
неурядових організацій у 

розробленні й здійсненні 
інтеграційної політики у 

соціальній сфері (11 балів) 
5. Роль неурядових 

організацій у системах 
соціального захисту 

населення зарубіжних країн 
(11 балів) 

6. Успішні практики в 

діяльності неурядових 
організацій щодо 

активізації й розвитку 
територіальної громади 

(11 балів) 

7. Проблеми й 

суперечності у 
нормативно-правових 

актах, що призводять до 
дискримінації певних 

об’єктів соціальної роботи 
(11 балів) 

8. Успішні практики в 

діяльності неурядових 
організацій щодо надання 

соціальних послуг вразливим 
категоріям населення (11 

балів) 

9-10. Інноваційний досвід 

неурядових організацій в 
галузі соціальної роботи 

(22 бали) 

Самостійна робота 1. Аналіз діяльності 

міжнародних неурядових 
організацій соціальної 

сфери, які діють на 
території України (5 

балів) 

2. Зміст діяльності 

українських неурядових 
організацій в соціальній 

сфері (5 балів) 

3. Дизайн-мислення та 

інновації для неурядових 
організацій (5 балів) 

4. Аналіз адвокаційних 

кампаній неурядових 
організацій у галузі 

соціальної роботи (5 балів) 

5. Аналіз наукових публікацій 

з різних аспектів діяльності 
неурядових організацій з 

надання соціальних послуг 
вразливим категоріям 

населення (5 балів) 

6. Аналіз інноваційних 

практик неурядових 
організацій у соціальній 

роботі (5 балів) 

Види поточного 

контролю 

МКР 1  

(25 балів) 

МКР 2  

(25 балів) 

МКР 3 

(25 балів) 

МКР 4  

(25 балів) 

МКР 5 

(25 балів) 

МКР 6  

(25 балів) 

Розрахунок Максимальна кількість балів: 304. Розрахунок коефіцієнта: 304:100 = 3,04. Здобувач набрав Х балів; Розрахунок: Х:3,04 = загальна кількість балів. 

 

 



 

Навчально-методична картка навчальної дисципліни  «Науковий семінар «Соціальна робота неурядових організацій» 

Заочна форма навчання. 180 год., лекції – 14 год., семінарські заняття – 10 год., самостійна робота – 156 год. 

 

Семестр 4 5 

Модулі 1 2 3 4 5 6 
Назва модуля Організаційні засади 

діяльності 

неурядових 

організацій у 

соціальній сфері 

Неурядові організації 

як суб’єкт соціальної 

роботи 

Діяльність неурядових 

організацій з активізації 

та розвитку 

територіальної громади 

Соціально-адвокаційна 

діяльність неурядових 

організацій 

Діяльність неурядових 

організацій з надання 

соціальних послуг 

вразливим категоріям 

населення 

Інноваційна 

діяльність 

неурядових 

організацій в галузі 

соціальної роботи 

К-ть балів 6 17 18 17 17 17 

Теми лекцій 1. Неурядові 

організації соціальної 

сфери в Україні та 

їхня взаємодія з 

органами влади (1 

бал) 

 

2. Неурядові 

організації як суб’єкт 

соціальної роботи в 

Україні та за 

кордоном (1 бал) 

3. Участь громадськості 

у процесі прийняття 

рішень на місцевому 

рівні (1 бал) 

4. Вплив волонтерських 

програм неурядових 

організацій на соціальну 

згуртованість 

територіальної громади 

(1 бал) 

5. Неурядові організації 

як ініціатори розвитку 

соціальної адвокації в 

Україні (1 бал) 

6. Роль неурядових 

організацій у наданні 

соціальних послуг з 

соціальної профілактики, 

соціальної підтримки та 

соціального обслуговування 

(1 бал) 

7. Інноваційні 

практики в 

соціальній роботі 

неурядових 

організацій (1 бал) 

 

Теми 

семінарських 

занять 

 

 

1. Неурядові 

організації як суб’єкт 

надання соціальної 

допомоги населенню: 

вітчизняні та 

зарубіжні практики 

(11 балів) 

2. Успішні практики в 

діяльності неурядових 

організацій щодо 

активізації й розвитку 

територіальної громади 

(11 балів) 

3. Проблеми й 

суперечності у 

нормативно-правових 

актах, що призводять до 

дискримінації певних 

об’єктів соціальної 

роботи (11 балів) 

4. Успішні практики в 

діяльності неурядових 

організацій щодо надання 

соціальних послуг 

вразливим категоріям 

населення (11 балів) 

5. Інноваційний 

досвід неурядових 

організацій в галузі 

соціальної роботи 

(11 балів) 

Самостійна 

робота 

1. Аналіз 

нормативно-

правового 

забезпечення 

діяльності 

неурядових 

організацій в Україні 

(5 балів) 

2. Зміст діяльності 

зарубіжних та 

українських 

неурядових 

організацій в 

соціальній сфері (5 

балів) 

3. Дизайн-мислення та 

інновації для 

неурядових організацій 

(5 балів) 

4. Аналіз адвокаційних 

кампаній неурядових 

організацій у галузі 

соціальної роботи (5 

балів) 

5. Аналіз наукових 

публікацій з різних аспектів 

діяльності неурядових 

організацій з надання 

соціальних послуг 

вразливим категоріям 

населення (5 балів) 

6. Аналіз 

інноваційних 

практик неурядових 

організацій у 

соціальній роботі (5 

балів) 

Розрахунок Максимальна кількість балів: 99. Розрахунок коефіцієнта: 99:100 = 0,99. Здобувач набрав Х балів; Розрахунок: Х:0,99 = загальна кількість балів 
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