


 



Анотація 

Програму розроблено відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю                

231 «Соціальна робота» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти №557 від 

24.04.2019 р. Введення дисципліни в освітню програму підготовки майбутніх фахівців у 

галузі соціальної роботи передбачає ознайомлення студентів з основними 

характеристиками соціальних технологій та технологій соціально-педагогічної роботи, 

визначення сутності та особливостей процесу технологізації соціально-педагогічної 

діяльності, розробки алгоритмів професійної діяльності суб’єктів соціально-педагогічної 

роботи; усвідомлення та прийняття стратегії соціально-педагогічної роботи спрямованої на 

саморозвиток особистості дитини та молодої людини, реалізацію її творчого потенціалу, 

здібностей, задатків, активізацію зусиль клієнтів (індивідів, груп, спільнот) на вирішення 

власних проблем.  

Ключові слова: соціальна робота, технології соціальної роботи, методи, принципи, 

засоби соціальної роботи, клієнт, соціальний працівник, нормативно-правова база у галузі 

соціальної роботи. 

 

Аnnotation 

The program is developed in accordance with the standard of higher education in the 

specialty 231 "Social work" for the first (bachelor's) level of higher education №557 from 

04.24.2019. The introduction of the discipline in the educational program and technologies of 

social and pedagogical work, definition of essence and features of process of technologicalization 

of social and pedagogical activity, development of algorithms of professional activity of subjects 

of social and pedagogical work; awareness and adoption of the strategy of socio-pedagogical work 

aimed at self-development of the child and young person, the realization of its creative potential, 

abilities, inclinations, intensification of efforts of clients (individuals, groups, communities) to 

solve their own problems. 

Key words: social work, technologies of social work, methods, principles, means of social 

work, client, social worker, normative-legal base in the field of social work. 

 



ВСТУП 
         Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Теорія і технології 

соціальної роботи» складена  проф. Султановою Н.В. відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалаврів спеціальності       231 Соціальна робота. 

         Предметом вивчення навчальної дисципліни є: сучасні наукові соціально-

педагогічні уявлення про теорії та технології соціальної роботи, розробка алгоритмів 

професійної діяльності суб’єктів соціальної роботи. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Педагогіка», «Соціальна педагогіка», «Вікова 

психологія», «Соціальна психологія», «Девіантологія».  

1.Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

 1.1.Мета курсу: ознайомлення студентів з основними характеристиками соціальних 

технологій та технологій соціально-педагогічної роботи, визначення сутності та 

особливостей процесу технологізації соціально-педагогічної діяльності стосується 

створення певних, розробка алгоритмів професійної діяльності суб’єктів соціально-

педагогічної роботи; усвідомлення та прийняття стратегії соціально-педагогічної роботи 

спрямованої на саморозвиток особистості дитини та молодої людини, реалізацію її творчого 

потенціалу, здібностей, задатків, активізацію зусиль клієнтів (індивідів, груп, спільнот) на 

вирішення власних проблем.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

–  Ознайомлення з метою та завданнями технологізації соціально-педагогічної 

роботи.  

– Визначення можливостей використання соціальних технологій та технологій 

соціальної роботи в практиці соціального педагога.  

– Опанування організаційно-методичних основ розробки та впровадження 

технологій соціально-педагогічної роботи.  

– Набуття основних операційних навичок, оволодіння прийомами та техніками 

соціально-педагогічної роботи.  

Програмні результати навчання:  
ПРН 3. Ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання у сфері соціальної 

роботи, інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід. 

ПРН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу соціальної 

проблеми. 

ПРН 7. Використовувати спеціалізоване програмне забезпечення у ході розв’язання 

професійних завдань. 

ПРН 14. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна соціальна 

допомога. 

ПРН 15. Приймати практичні рішення для покращення соціального добробуту та 

підвищення соціальної безпеки. 

ПРН 18. Налагоджувати співпрацю з представникам різних професійних груп та 

громад; використовувати стратегії індивідуального та колективного представництва 

інтересів клієнтів. 

ПРН 19. Виявляти сильні сторони та залучати особистісні ресурси клієнтів, ресурси 

соціальної групи і громади для розв’язання їх проблем, виходу із складних життєвих 

обставин. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями: 

I. Загальнопредметні:  

ЗК 1.  Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,

 усвідомлювати (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 



ЗК 11. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 15. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

 ІІ. Фахові: 

ФК 1. Знання і розуміння сутності, роботи та основних її напрямів (психологічного, 

соціально-педагогічного, юридичного, економічного, медичного). 

ФК 3. Знання і розуміння нормативно-правової бази стосовно соціальної роботи та 

соціального забезпечення. 

ФК 5. Здатність  до  виявлення,  соціального  інспектування  і оцінки потреб 

вразливих категорій громадян, у тому числі які опинилися в складних життєвих обставинах. 

ФК 9. Здатність оцінювати   соціальні   проблеми,   потреби, особливості та 

ресурси клієнтів. 

ФК 10. Здатність розробляти шляхи  подолання соціальних проблем і 

знаходити ефективні методи їх вирішення.  

ФК 16. Здатність дотримуватися етичних принципів   та стандартів 

соціальної роботи. 

ФК 20. Здатність до сприяння підвищенню добробуту і соціального захисту осіб, 

здійснення соціальної допомоги та надання підтримки тим, хто перебуває у складних 

життєвих обставинах.      

 

2.Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Тема 1. Соціальна робота як вид суспільної діяльності та навчальна  

дисципліна.  

Тема 2. Основні поняття і категорії соціальної роботи. 

Тема 3.  Нормативно-правова база соціальної роботи в Україні  

Тема 4.  Міжнародні документи, що регламентують професійну діяльність 

соціального працівника  

Тема 5. Типи теорій і моделей соціальної роботи. 

Тема 6. Зміст та організація соціальної роботи у різних сферах суспільного життя.  

Тема 7. Складові процесу менеджменту соціальної роботи. 

Тема 8. Моделі та методи взаємозв'язку об'єктів і суб'єктів менеджменту. 

Тема 9. Предметно-інструментальна основа професійної діяльності соціального 

працівника. 

Тема 10. Сфери діяльності та функції соціального працівника. 

Тема 11. Форми соціальної допомоги східних слов'ян. 

Тема 12. Особливості соціальної роботи у період українського Відродження.  

Тема 13. Становлення системи соціальної роботи в незалежній Україні 

Тема 14. Проблема вікової типології в соціальній роботі. 

Тема 15. Система соціальних служб для молоді в Україні. 

Тема 16. Соціальна робота з людьми похилого віку.  
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