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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. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Галузь знань 

23 Соціальна робота  

 
 

Варіативна 

 

 
Спеціальність 

231 Соціальна робота 

 

Індивідуальне науково-

дослідницьке завдання: 

творчий проект («Зміст, 

форми  і методи 

соціальної роботи з 

неблагополучними 

сім’ями») 

Спеціальність: 

Соціальна робота 

Рік підготовки: 

5 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 120 

2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання – 

6 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 4 

Ступінь: 

магістра 

6 год.  

Практичні, семінарські 

6 год. 

 

 

Самостійна робота 

108 год. 
http://moodle.mdu.edu.ua/

my/ Вид контролю: залік 

 

Мова викладання – українська 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

- для денної форми навчання: 12 год. – аудиторні заняття, 108 год. – самостійна 

робота (до 30/70%).  
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2. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

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. 

Завдання курсу:  

–  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. 

             Передумови для вивчення дисципліни: «Соціальна робота з різними 

групами клієнтів», «Психологія у соціальній роботі», «Теорія та технології соціальної 

роботи». 

Навчальна дисципліна складається з 4 кредитів.  

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. 

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. 
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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 

 

Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Теоретичні основи технології соціальної роботи. Загальні технології 

соціальної роботи 
Тема 1. Технологія соціальної роботи як галузь соціальних технологій  

Тема 2. Соціальна діагностика в технологіях соціальної роботи 

Кредит 2. Технологія соціальної експертизи  

Тема 3. Поняття соціальної експертизи. Організаційні моделі соціальної 

експертизи 

Тема 4. Етапи роботи експертів при використанні різних моделей експертизи 

Кредит 3. Технології проектування в соціальній роботі Соціальне 

проектування як конструювання соціальної дійсності 
Тема 5. Основні етапи соціального проектування. Стратегії проектної діяльності   

Тема 6. Види проектних соціальних стратегій 

Тема 7.  Методи і методики соціального проектування 

Кредит 4.  Технології соціальної профілактики та адаптації 

Тема 8. Роль соціальної експертизи в профілактиці і адаптації клієнтів 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Назви кредитів і тем 

Кількість годин 

Усьо

го 

у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Теоретичні основи технології соціальної роботи. Загальні технології 

соціальної роботи 

Тема 1. Технологія соціальної роботи як 

галузь соціальних технологій  
14 2    12 

Тема 2. Соціальна діагностика в 

технологіях соціальної роботи 
16     16 

Усього: 30 2 0   28 

Кредит 2. Технологія соціальної експертизи 
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Тема 3. Поняття соціальної експертизи. 

Організаційні моделі соціальної 

експертизи 

14 2    12 

Тема 4. Етапи роботи експертів при 

використанні різних моделей експертизи 
16  2   14 

Усього: 30 2 2   26 

Кредит 3. Технології проектування в соціальній роботі Соціальне проектування як 

конструювання соціальної дійсності 

Тема 5. Основні етапи соціального 

проектування. Стратегії проектної 

діяльності   

10 2    8 

Тема 6. Види проектних соціальних 

стратегій 
10  2   8 

Тема 7.  Методи і методики соціального 

проектування 
10     10 

Усього: 30 2 2   26 

Кредит 4.  Технології соціальної профілактики та адаптації 

Тема 8. Роль соціальної експертизи в 

профілактиці і адаптації клієнтів 
30  2   28 

Усього: 30 0 2   28 

Усього годин:  120 6 6   108 

 

4. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Теоретичні основи технології соціальної роботи. Загальні технології 

соціальної роботи 

1. Тема 1. Технологія соціальної роботи як галузь соціальних 

технологій  

2 

2. Тема 2. Соціальна діагностика в технологіях соціальної роботи  

Кредит 2. Технологія соціальної експертизи 

3. Тема 3. Поняття соціальної експертизи. Організаційні моделі 

соціальної експертизи 

2 

4. Тема 4. Етапи роботи експертів при використанні різних моделей 

експертизи 

 

Кредит 3. Технології проектування в соціальній роботі Соціальне проектування як 

конструювання соціальної дійсності 

5. Тема 5. Основні етапи соціального проектування. Стратегії 

проектної діяльності   

2 

6. Тема 6. Види проектних соціальних стратегій  

7. Тема 7.  Методи і методики соціального проектування  

Кредит 4.  Технології соціальної профілактики та адаптації 

8. Тема 8. Роль соціальної експертизи в профілактиці і адаптації 

клієнтів 

 

 Разом: 6 
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5.Теми практичних  занять 

Денна форма навчання 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Теоретичні основи технології соціальної роботи. Загальні технології 

соціальної роботи 

1. Тема 1. Технологія соціальної роботи як галузь соціальних 

технологій  

 

2. Тема 2. Соціальна діагностика в технологіях соціальної роботи  

Кредит 2. Технологія соціальної експертизи 

3. Тема 3. Поняття соціальної експертизи. Організаційні моделі 

соціальної експертизи 

 

4. Тема 4. Етапи роботи експертів при використанні різних моделей 

експертизи 

2 

Кредит 3. Технології проектування в соціальній роботі Соціальне проектування як 

конструювання соціальної дійсності 

5. Тема 5. Основні етапи соціального проектування. Стратегії 

проектної діяльності   

 

6. Тема 6. Види проектних соціальних стратегій 2 

7. Тема 7.  Методи і методики соціального проектування  

Кредит 4.  Технології соціальної профілактики та адаптації 

8. Тема 8. Роль соціальної експертизи в профілактиці і адаптації 

клієнтів 

2 

 Разом: 6 

6. Самостійна робота 

Денна форма навчання 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Теоретичні основи технології соціальної роботи. Загальні технології 

соціальної роботи 

1. Тема 1. Технологія соціальної роботи як галузь соціальних 

технологій  

12 

2. Тема 2. Соціальна діагностика в технологіях соціальної роботи 16 

Кредит 2. Технологія соціальної експертизи 

3. Тема 3. Поняття соціальної експертизи. Організаційні моделі 

соціальної експертизи 

12 

4. Тема 4. Етапи роботи експертів при використанні різних моделей 

експертизи 

14 

Кредит 3. Технології проектування в соціальній роботі Соціальне проектування як 

конструювання соціальної дійсності 

5. Тема 5. Основні етапи соціального проектування. Стратегії 

проектної діяльності   

8 

6. Тема 6. Види проектних соціальних стратегій 8 

7. Тема 7.  Методи і методики соціального проектування 10 

Кредит 4.  Технології соціальної профілактики та адаптації 

8. Тема 8. Роль соціальної експертизи в профілактиці і адаптації 

клієнтів 

28 

 Разом: 108 

 

 



 

9 

7. Індивідуальне науково-дослідне завдання 

Індивідуальне науково-дослідне завдання складається з двох напрямів :  

І – підготовка та захист контрольної роботи (для студентів ДФН); 

ІІ – підготовка творчого проекту (для студентів ДФН). 

Підготовка та захист контрольної роботи 

Основне завдання цього виду діяльності – з’ясувати рівень знань, умінь, навичок 

викладацької діяльності, готовності до  забезпечення викладання фахових дисциплін 

соціальної роботи. 

 

8. Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою: 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА БАЛІВ ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, умінь і 

навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного й 

підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і 

фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є 

систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового матеріалу, виконання 

практичних, лабораторних робіт, уміння самостійно опрацьовувати тексти, складання 

конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, здатності публічно чи 

письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР, залік) є перевірка глибини засвоєння 

студентом програмового матеріалу кредитів. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно коли він відмінно володіє матеріалом 

Студенту виставляється дуже добре коли він відмінно володіє матеріалом але не може 

відповісти на питання за відповідною темою  

 Студенту виставляється добре коли він відмінно володіє матеріалом але не може 

відповісти на питання за відповідною темою та пояснити значення використаних термінів 

Студенту виставляється достатньо коли студент розкриває тему наполовину 

Студенту виставляється задовільно коли студент погано орієнтується у відповідній 

темі 

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань 

самостійної роботи виставляється з урахуванням таких параметрів: 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 200 до 400 балів (за 4 кредити), 

тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 4 крд. 
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*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6.Іспит оцінюється в 40 б. 

 

9. Засоби дігностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 

завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  

(зокрема есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні 

роботи. 

 

10. Методи навчання 

Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного 

матеріалу; пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого розкривається 

сутність певного явища, закону, процесу; проблемне навчання, робота з підручником та 

додатковими джерелами, підготовка доповідей та виспутів з доповідями на семінарах, 

участь у ділових іграх, тренінгах, дискусіях; ілюстрація − метод навчання, який 

передбачає показ предметів і процесів у їх символічному зображенні (малюнки, схеми, 

графіки та ін.). 

 

11.Рекомендована література 

Базова 

1. Антонюк Г. А. Социальное проектирование и управление общественным 

развитием. — Минск, 1988.  

2. Анисимов А. С. Технологизация: ее природа и социальная роль. — Харьков, 

1989.  

3. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. — М., 1995.  

4. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. — М.: Педагогика, 

1989.  

5. Бестужев-Лада И. В. Нормативное социальное прогнозирование. — М.: 

Наука, 1987. 

6. Бестужев-Лада И. В. Поисковое социальное прогнозирование. — М.: Наука, 

1984.  

7. Внедренческая и практическая деятельность // Служба социального развития 

предприятия: Практ. пособие. — М.: Наука, 1989. 21 

8.  Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. — М.: 

Академический проект, 2003.  

9. Девятко И. Ф. Диагностическая процедура в социологии. Очерк истории и 

теории. — М.: Наука, 1993.  

10. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посіб. — К.: 

Академ. вид-во, 2004.  

11. Иванов В. К, Патрушев В. И., Галиев Г. Т. Инновационные социальные 

технологии устойчивого развития. — Уфа: ООО “Дизайн Полиграф Сервис”, 2003.  

Поточне оцінювання та самостійна робота КР Накопич

увальні 

бали/су

ма 

Т 1 Т 2 

 

Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 20 400 

/100* 

50 50 

 

50 50 20 20 60 100 
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12. Иванов В. Н., Патрушев В. И. Социальные технологии: учеб. пособие / В. Н. 

Иванов, В. И. Патрушев. Акад. наук социал. технологий и мест. самоуправления. — 2-е 

изд., доп. — М.: Муниципальный мир, 2004.  

13. Иванов В. Н. Новая цивилизация ХХІ века: технология становления 

(Энциклопедия управленческих знаний. Мир управления на пороге новой цивилизации) / 

В. Н. Иванов. — М.: Знание; Муниципальный мир, 2006.  

14. Крючков Ю. А. Теория и методы социального проектирования. — М.: МГП 

“Информрекламиздат”, 1992.  

15. Матвієнко В. Я. Прогностика. — К.: Українські пропілеї, 2000.  

16. Панина Н. В. Технология социологических исследований. — К.: Институт 

социологии НАНУ, 1998. 

17. Подшивалкина В. И. Социальные технологии: проблемы методологии и 

практики. — Кишинэу, 1997.  

18. Почепцов Г. Г. Информационно-политические технологии. — М.: Центр, 

2003.  

19. Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. — М.: Рефл-

бук; К.: Ваклер, 2000. 

20.  Пригожин А. И. Нововведения: стимулы и препятствия (социальные 

проблемы инноватики). — М.: Политиздат, 1989.  

21. Рабочая книга по прогнозированию. — М.: Мысль, 1982. 

22.  Социальные технологии: Толковый словарь / Отв. ред. В. Н. Иванов. — М.; 

Белгород: Луч-Центр социальных технологий, 1995.  

23. Скідін О. Л. Управління освітою: теоретико-методологічний аналіз 

соціальних технологій. — Запоріжжя: ЗДУ, 2000.  

24. Соціальна експертиза в Україні: методологія, методика, досвід 

впровадження / За ред. Ю. І. Саєнка. — К.: Ін-т соціології НАНУ, 2000.  

25. Социальные технологии в системе производства зарубежных стран: 

Хрестоматия: В 4 т. / Сост и ред. Г. Д. Никредин, Е. М. Бабосов, Н. И. Бушин и др. — 

Минск; Волгоград, 1993.  

26. Сурмин Ю. П., Туленков И. В. Теория социальных технологий: Учеб. 

пособие. — К.: МАУП, 2004. 

27.  Теория управления: социально-технологический подход: 

Энциклопедический словарь / Под ред. В. Н. Иванова, В. И. Патрушева. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Муниципальный мир, 2004.  

28. Штомка П. Социология. Анализ современного общества / Пер. с польск. С. 

М. Червоной. — М.: Логос, 2005. 

 

Допоміжна 

1. Анатомия кризисов /А. Д. Арманд, Д. И. Люри, В. В. Жерихин и др. — М.: 

Наука, 1999.  

2. Баталов Э. Я. В мире утопий: Пять диалогов об утопии и утопических 

экспериментах. — М.: Политиздат, 1989.  

3. Бестужев-Лада И. В., Наместникова Г. А. Технология прогнозных 

разработок социальных процессов. — М.: НПО “Поиск”, 1992.  

4. Бешелев С. Д., Гурвич Ф. Г. Экспертные оценки. — М.: Наука, 1973.  

5. Бортник Е. М., Коротков Э. М., Никитаева А. Ю. Управление связями с 

общественностью: Учеб. пособие / Под ред. проф. Э. М. Короткова. — М.: ИД ФБК-

ПРЕСС, 2002.  

6. Девятко И. Ф. Диагностическая процедура в социологии. Очерк истории и 

теории. — М.: Наука, 1993.  

7. Алексеев А.П. Аргументация. Познание. Общение / А. П. Алексеев. — 

М., 1991. 
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8. Добрав Г. М., Ершов Ю. В. Экспертные оценки в научно-техническом 

прогнозировании. — К., 1974.  

9. Дудченко В. С. Инновационные игры. — Таллинн, 1989.  

10. Еримбетова С. Использование интерактивных (диалоговых) технологий 

обучения в процессе творческого саморазвития личнос- ти учащегося // Alma mater. — 

2003. — № 11. — C. 48–50.  

11. Зайцевский П. Г., Зворыкин А. В., Мироненко С. В. Избирательные 

технологии: 100 вопросов и ответов. — М.: Поматур, 1999. 

12. Іванов В. Н., Матвиенко В. Я., Патрушев В. И., Молодых И. В. Технологии 

политической власти: зарубежный опыт. — К., 1994.  

13. Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, 

методи: Навч. посіб. — Суми: ВТД “Університетська книга”, 2003. 24  

14. Кочубей Л.О. Виборчі технології: політологічний аналіз на прикладі виборів 

до парламенту сучасної України. — К.: Юрид. дум- ка, 2006.  

15. Ланкова Л. А., Петровский А. М., Шнейдерман М. В. Организация 

экспертизы и анализ экспертной информации. — М.: Наука, 1984. 

 

12. Інформаційні ресурси 

1. Офіційний сайт Наукової бібліотеки ім. Максимовича 

[http//www.libgw.univ.kiev.ua]. 

2. Офіційний сайт наукової бібліотеки ЛНУ ім. І. Франка 

[http://library.franko.lviv.ua/bibl/] 

3. Офіційний сайт Національного агентства з питань державної служби 

України [http://guds.gov.ua/govservice/control/uk/index] 

4. Офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 

[http//www.nbuv.gov.ua]. 

 


