


 



Анотація 

Програму розроблено відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю                

231 «Соціальна робота» для другого (магістерського) рівня вищої освіти №557 від 

24.04.2019 р.  

Дисципліна спрямована на поглиблення знань сутнісних характеристик технології 

соціальної експертизи як суспільного феномену і соціальної технології, обумовленої 

умовами сучасних глобалізаційних, національних та регіональних викликів, соціальних 

ризиків на макро- і мікрорівні, забезпеченням організації і управління соціальною сферою,  

ознайомлення із основними  характеристиками технології соціальної експертизи, із 

дослідженнями технології соціальної експертизи у науковій літературі та  особливостями 

технології соціальної експертизи в Україні та  сучасному світі, сприяння креативному 

пізнанню власної ролі  у засвоєнні технології соціальної експертизи та входженні у 

професійне середовище, забезпечення навичками технології соціальної експертизи, 

методами дослідження соціальної сфери та методами впливу на її ефективне здійснення. 

Ключові слова: технології, соціальна експертиза, глобалізація, соціальні ризики, 

метод, дослідження, вплив. 

 

Аnnotation 

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

specialty 231 "Social Work" for the second (master's) level of higher education №557 from 

04/24/2019. 

The discipline is aimed at deepening knowledge of the essential characteristics of social 

expertise technology as a social phenomenon and social technology due to modern globalization, 

national and regional challenges, social risks at the macro and micro levels, ensuring the 

organization and management of the social sphere, acquaintance with the main characteristics of 

social expertise technology. with research of social expertise technology in the scientific literature 

and features of social expertise technology in Ukraine and the modern world, promotion of creative 

knowledge of one's role in mastering social expertise technology and entering the professional 

environment, providing social expertise technology skills, social research methods and methods 

of influencing it effective implementation. 

Key words: technologies, social expertise, globalization, social risks, method, research, 

influence. 



ВСТУП 
         Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Технології соціальної 

експертизи» складена  вик. Білик Р.М.  відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки магістрів спеціальності  231 Соціальна робота. 

             Предметом вивчення навчальної дисципліни є: сучасні наукові соціально-

педагогічні уявлення про  технології соціальної експертизи. 

            Міждисциплінарні зв’язки: «Соціальна робота з різними групами клієнтів», 

«Психологія у соціальній роботі», «Теорія та технології соціальної роботи». 

1.Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

 1.1. Мета курсу: поглиблення знань сутнісних характеристик технології соціальної 

експертизи як суспільного феномену і соціальної технології, обумовленої умовами 

сучасних глобалізаційних, національних та регіональних викликів, соціальних ризиків на 

макро- і мікрорівні, забезпеченням організації і управління соціальною сферою. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

– –  ознайомити із основними  характеристиками технології соціальної експертизи  

–  ознайомити із дослідженнями технології соціальної експертизи у науковій 

літературі та  особливостями технології соціальної експертизи в Україні та  сучасному світі;  

– сприяти креативному пізнанню власної ролі  у засвоєнні технології соціальної 

експертизи та входженні у професійне середовище;   

– забезпечити навичками технології соціальної експертизи, методами дослідження 

соціальної сфери та методами впливу на її ефективне здійснення. 

Програмні результати навчання:  
ПРН 2. Критично оцінювати результати наукових досліджень і різні джерела знань 

про практики соціальної роботи, формулювати висновки та рекомендації щодо їх 

впровадження. 

ПРН 5. Збирати та здійснювати кількісний і якісний аналіз емпіричних даних. 

ПРН 6. Самостійно й автономно знаходити інформацію необхідну для професійного 

зростання, опановувати її, засвоювати та продукувати нові знання, розвивати професійні 

навички та якості. 

ПРН 7. Застосовувати загальне та спеціалізоване програмне забезпечення для 

вирішення професійних задач та здійснення наукового дослідження 

ПРН 14. Визначати методологію прикладного наукового дослідження та 

застосовувати методи кількісного та якісного аналізу результатів, у тому числі методи 

математичної статистики. 

ПРН 15. Розробляти критерії та показники ефективності професійної діяльності, 

застосовувати їх в оцінюванні виконаної роботи, пропонувати рекомендації щодо 

забезпечення якості соціальних послуг та управлінських рішень. 

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

компетентностями: 

I. Загальнопредметні: 

ЗК 1.Здатність  до  абстрактного  мислення,  аналізу  та синтезу.    

ЗК 2. Здатність розробляти і управляти проектами. 

ЗК 3. Здатність   оцінювати   та   забезпечувати   якість виконуваних робіт.   

ЗК 5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.     

ЗК 6. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК 8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ІІ. Фахові: 

ФК 1. Здатність до розуміння та використання сучасних теорій,  методологій і  

методів  соціальних  та  інших наук, у тому числі методи математичної статистики та 

кількісні   соціологічні   методи,   стосовно   завдань фундаментальних  і  прикладних  

досліджень  у  галузі соціальної роботи.  



ФК 3. Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проектувати та 

моделювати соціальні ситуації. 

ФК 4. Здатність  до  впровадження  методів  і  технологій інноваційного 

практикування та управління в системі соціальної роботи. 

ФК 7. Здатність до професійної рефлексії. 

ФК 9. Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців. 

ФК 16. Здатність упроваджувати результати наукового пошуку в практичну 

діяльність.   

 

2.Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Тема 1. Технологія соціальної роботи як галузь соціальних технологій  

Тема 2. Соціальна діагностика в технологіях соціальної роботи 

Тема 3. Поняття соціальної експертизи. Організаційні моделі соціальної експертизи 

Тема 4. Етапи роботи експертів при використанні різних моделей експертизи 

Тема 5. Основні етапи соціального проектування. Стратегії проектної діяльності   

Тема 6. Види проектних соціальних стратегій 

Тема 7.  Методи і методики соціального проектування 

Тема 8. Роль соціальної експертизи в профілактиці і адаптації клієнтів 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування, самостійна робота, 

контрольна робота, індивідуальне науково-дослідне завдання, банк тестових питань для 

перевірки знань. 


