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1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ:
a) Адреса
46027, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. М.Кривоноса, 2
b) Контактні телефони
тел. факс (352) 43-60-55
тел. (0352) 53-39-50
Приймальня декана
тел. (0352) 43-59-06
тел. (0352) 53-36-25
тел. вн.271
c) Інформація про склад деканату
Декан факультету: доктор педагогічних наук, професор В.М. Чайка
тел.(0352) 53-36-25
e-mail: chayka6027@mail.ru
Заступник декана: кандидат педагогічних наук, доцент О.Т. Винничук
тел.: (0352) 53-39-50
Голова науково-методичної комісії: кандидат психологічних наук, доцент І.М. Чорна
тел.: (0352) 53-39-50
Вчений секретар ради: кандидат педагогічних наук, доцент Т.В. Гладюк
тел.: (0352) 53-36-25
Диспетчер деканату: О.С. Шиліга
тел.: (0352) 53-39-50
Методист заочної форми навчання: О.М. Волошин
тел. (0352) 53-36-24
Інженер: І.Ю. Остаф
тел.: 53-36-27
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d) Кафедри:
КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
(Адреса: 46027, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Винниченка,10 тел. (0352) 53-39-50)
Склад кафедри:
1. Поліщук Віра Аркадіївна

– доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри,
2. Главацька Ольга Леонідівна
– кандидат педагогічних наук, доцент
3. Горішна Надія Мирославівна
– кандидат педагогічних наук, доцент
4. Ратинська Оксана Миколаївна
– кандидат біологічних наук, доцент
5. Слозанська Ганна Іванівна
– кандидат педагогічних наук, доцент
6. Сидор Ірина Петрівна
– кандидат педагогічних наук, викладач
7. Турчин-Кукаріна Ірина Вікторівна – кандидат юридичних наук, викладач
8. Водяна Ольга Володимирівна – викладач
9. Олійник Галина Михайлівна – викладач

e) Координатор інституту педагогіки та психології
кандидат психологічних наук, доцент І.М. Чорна
IrynaChorna@yandex.ua (0352)53-39-50
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2. КОПІЇ ДІЮЧИХ ЛІЦЕНЗІЙ НА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА СЕРТИФІКАТІВ
ПРО АКРЕДИТАЦІЮ
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3. ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НА
ФАКУЛЬТЕТІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ОБСЯГУ ТА ТЕРМІНУ
НАВЧАННЯ
Галузь знань: 1301 Соціальне забезпечення
Спеціальність: 7.13010201 Соціальна робота
Ліцензійний обсяг: 50
Термін навчання – 1 рік
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4. УМОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ
Інститут педагогіки та психології має належну навчально-матеріальну базу для підготовки
фахівців із соціальної роботи.
Навчальний процес здійснюється у навчальному корпусі № 2 (площа – 2321,2 м2).
Власний аудиторний фонд інститут педагогіки та психології для забезпечення викладання
навчальних курсів напряму 6.130102 «Соціальна робота», складається із 8 аудиторій (загальна
кількість місць – 360): лекційні аудиторії № 204, № 219, № 224; № 225; № 226; № 230; № 231;
№ 234.
Академічні заняття проводяться також в інших навчальних аудиторіях університету:

адміністративно-навчального корпусу №1: № 60, № 67, № 69, № 74, № 75а, № 185,
комп’ютерний клас № 68 (10 комп’ютерних комплексів, які під’єднані до загальної
університетської мережі і забезпечують вільні виходи в мережу Internet);

корпусу № 4 фізико-математичного факультету: № 440; № 441; № 447;

корпусу гуртожитку № 1: № 602; № 605; № 607;

корпусу № 7: № 701; № 702.
Усі аудиторії знаходяться в належному санітарно-технічному стані і придатні для
експлуатації. Більшість аудиторій університету обладнано автоматизованими пультами
керування, аудіо, відео технікою, що дозволяє проводити демонстрацію відеофільмів,
кінофільмів, діафільмів, слайдів, прослуховувати аудіо програми.
Комп’ютерне забезпечення. Університет володіє потужною комп’ютерною базою.
Укомплектовано 40 комп’ютерних класів на 652 робочих місця; діє єдина комп’ютерна мережа
(оптико-волоконний зв’язок) на 205 інформаційних порталів із забезпеченням всіх робочих
місць з доступом до Інтернету (швидкість 512 кБіт/с); введено в дію програмне забезпечення
для створення електронного каталогу бібліотеки університету.
За останні роки активізується робота зі створення фондів ліцензованих комп'ютерних
програм. Зауважимо, що всі операційні системи Windows XP, які встановлено на всіх
комп’ютерах кафедри є ліцензійно чистими.
Належна увага звертається на комп’ютеризацію навчального процесу студентів
спеціальності «Соціальна робота». На психолого-педагогічному відділенні функціонує 2
комп’ютерні класи: № 204 та № 68, які обладнані 27-ма комп’ютерними комплексами, які
під’єднані до загальної університетської мережі і забезпечують вільні виходи в мережу Internet).
На сайті університету розміщено інтерактивні курси (електронні версії лекцій, плани
семінарських і практичних занять, інша інформація), що активно використовуються студентами
у навчальному процесі.
Соціальна інфраструктура. В університеті створені належні умови для роботи, навчання
і проживання співробітників і студентів, а також для їх повноцінного відпочинку та
оздоровлення.
У соціально-побутовій структурі університет має 5 гуртожитків на 2180 місць, медпункт
та санаторій-профілакторій на 180 місць, з 18 спеціалізованими кабінетами.
У навчальних корпусах та гуртожитках функціонує розгалужена мережа закладів
харчування: студентська їдальня, буфети, кафе, Інтернет-кафе.
В актовому залі університету та у студентському клубі проводяться розважально-виховні
заходи, а в спортивних залах та на майданчиках студенти мають можливість займатися у різних
секціях.
Система охорони здоров’я навчального закладу складається з медичного пункту та
санаторію-профілакторію. Студенти, які стоять на диспансерному обліку мають можливість
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безкоштовно лікуватись та оздоровлюватись. Студенти, які згідно законодавства мають право
на соціальну підтримку і захист (сироти, інваліди, чорнобильці, матері, малозабезпечені)
одержують пільги).
Студенти Інституту педагогіки та психології проживають у гуртожитку № 2. Вони
поселені в блоках, де в кімнатах проживає по 2-3 студенти із одного курсу. Така система
проживання дозволяє успішному навчанню, вирішенню усіх побутових проблем (кімнати
закріплені за студентами з першого курсу до закінчення навчання).
Щорічно проводиться поточний ремонт приміщень. Усі навчальні, навчально-виробничі,
побутові, спортивні та інші приміщення відповідають санітарним нормам і правилам,
державним будівельним нормам України ДБН В2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних
закладів».
Бібліотечне забезпечення. Одним з основних підрозділів, який відіграє важливу роль у
навчальному процесі є Наукова бібліотека університету. Вона виконує послідовну різнобічну
діяльність щодо підвищення бібліотечного та інформаційно-бібліографічного обслуговування
студентів, професорсько-викладацького складу, забезпечення навчально-виховного процесу і
науково-дослідної роботи.
Основні приміщення бібліотеки розташовані в центральному корпусі, а також у
відокремленій будівлі (абонемент навчальної літератури).
Книгозбірня складається з 5-х відділів: комплектування і наукової обробки літератури;
науково-інформаційного забезпечення та автоматизації; довідково-бібліографічного відділу;
науково-методичного та відділу обслуговування (читальні зали).
У бібліотеці функціонують 2 головних книгосховища та 7 читальних залів на 362
читацьких місць, серед них – читальний зал електронних ресурсів на 36 робочих місць та зал
наукової літератури на 15 робочих місць з виходом в Інтернет.
В університеті функціонує потужний читальний зал періодики (на 48 місць). Основу його
фонду складають періодичні видання України (близько 150-ти газет та журналів) та Росії
(близько 50-ти газет та журналів). Крім цієї періодики, виписується й інша – іноземними
мовами, яка знаходиться у спеціалізованому читальному залі на 40 місць. Це дозволяє
студентам продуктивно організовувати свою самостійну роботу.
В бібліотеці університету створено електронний каталог, у який внесено інформацію про
480 тис. видань; функціонує фонд рідкісної та малотиражної літератури, що містить особливо
цінні наукові, літературно-художні видання і прижиттєві видання авторів (в даний час
нараховує понад 21 тис. примірників). Дуже зручним у навчальній і науковій роботі є і те, що
завершується робота з наповнення електронного каталогу всіх видань, що знаходяться у фондах
університетської бібліотеки. Крім того, відділ електронної обробки сканує рідкісні і часто
використовувані книги й викладає їх на сервері бібліотеки (понад 3 тис.).
Студенти і викладачі мають доступ до Internet для пошуку різноманітної інформації, а
оскільки університетська бібліотека має доступ більше ніж до 1,5 тис. наукових журналів світу
(програми міжбібліотечного обміну), то студенти забезпечені найновішою науковою
інформацією.
Щорічно бібліотека організовує книжково-бібліографічні виставки, де проводяться
бесіди-огляди літератури, відкриті перегляди літератури, перегляди нових книг; видає
бібліографічні довідки, складає інформаційні списки за запитом.
В університеті функціонує власна поліграфічна база при інформаційно-видавничому
відділі. При підготовці до друку використовуються потужні комп’ютерні програми верстки та
макетування. Матеріально-технічна база відділу дозволяє здійснювати повний цикл видання:
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підготовку до друку, макетування, вивід коректур, оригінал-макету, тиражування, листопідбір,
фальцювання, зшивку та обрізку друкованої продукції. Це дозволяє значно покращити
навчально-методичне забезпечення всього навчального процесу в університеті, стимулювати
науково-дослідну роботу викладачів та студентів. Видавничим відділом університету повністю
видаються друковані форми документів для забезпечення навчального процесу та документації
навчального відділу, відділу кадрів, канцелярії тощо; майже 90% навчально-методичних
посібників викладачів для забезпечення навчального процесу; видання фахових видань –
«Наукових записок» із 10 наукових спеціальностей.
Важливою складовою інформаційного та навчально-методичного забезпечення навчальновиховного процесу є наявність підручників, посібників, періодичних видань відповідно до
фаху. Студенти, які здобувають фах соціального працівника повністю забезпечені
підручниками і посібниками, періодичними виданнями, що відповідають їх фаху.
Отже, навчальний процес в основному забезпечений інформаційним матеріалом,
навчальною та довідковою літературою, інструктивно-методичними матеріалами.
Перспективи розвитку навчально-матеріальної бази орієнтовані на підвищення
професійного рівня студентів і включають дооснащення існуючих класів комп’ютерами нового
покоління; реконструкція стадіону та прилеглих майданчиків, забезпечення навчального
процесу сучасним спортивним інвентарем.
Таким чином, матеріально-технічна база університету загалом та напряму 7.13010201
«Соціальна робота» відповідає вимогам вищої школи, її стан та перспективи розвитку
дозволяють здійснювати якісну і ефективну підготовку фахівців заявленого напряму.
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5. ОСНОВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ
НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, СПОСОБИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

В

Організація навчання майбутніх соціальних працівників забезпечується через
поєднання аудиторної і позааудиторної форм навчання. Окрім традиційних форм організації
навчального процесу (лекції, семінари, практичні заняття, консультації), використовуються
й інноваційні, зокрема дистанційне навчання з використанням платформи Moodle. Дистанційне
навчання з використанням вказаної платформи забезпечує можливості для оволодіння
студентами змістом навчальних дисциплін через формування у них рефлексивних умінь
самонавчання та самоконтролю.
Для повного опанування програмного матеріалу навчальними планами підготовки
фахівців передбачена індивідуальна та самостійна робота студентів.
Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння знаннями у вільний від
аудиторних занять час. Зміст самостійної роботи визначається навчальними програмами курсів
і забезпечується системою навчально-методичних (методичні розробки, практикуми,
індивідуальні навчально-дослідні завдання), і технічних засобів (комп'ютерний клас, платформа
дистанційного навчання Moodle тощо). Навчальний матеріал, освоєний студентами в процесі
самостійної підготовки є обов’язковим компонентом навчального курсу і включається для
перевірки під час підсумкового контролю.
Навчальними планами підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра передбачено
самостійне виконання студентами індивідуальних завдань при консультуванні викладачем.
Індивідуальна робота здійснюється із студентами за окремим графіком з метою
підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей. Формами
індивідуального завдання студента є: курсова робота, дипломна робота, магістерська робота.
Дипломна робота виконуються на завершальному етапі навчання студентів i передбачає
систематизацію, закріплення, розширення теоретичних i практичних знань із спеціальності та
застосування їх при вирішенні конкретних наукових завдань, розвиток навичок самостійної
роботи та оволодіння методикою дослідження.
Ключовим компонентом підготовки фахівців є переддипломна практика. Її мета –
розвиток професійної майстерності, проведення дослідження та збір матеріалу для написання
дипломної роботи. Тривалість практичної підготовки – 8 тижнів.
Для забезпечення високого рівня пізнавальної самостійності використовуються методи:
колективно-групового навчання (мозковий штурм, тренінг, конференція), дискусійного
навчання (дискусія, дебати, ток-шоу, круглий стіл), ігрові (рольові та ділові ігри, метод
«вживання» у роль), інформаційно-комунікаційних технологій (створення мультимедійних
презентацій, спілкування з допомогою чатів, форумів, електронної пошти, вебінари, веб-квести,
аналіз та обговорення відео- і мультимедійних матеріалів), ситуативного моделювання (аналіз
випадків, метод проектів).
Для оцінювання знань, умінь і навичок студентів спеціальності «Соціальна робота»
використовуються такі форми контролю, як поточний, модульний та підсумковий.
Поточний контроль якості засвоєння матеріалу теми проводиться у вигляді усного
опитування (індивідуальне і фронтальне), заслуховування доповідей, презентацій, письмового
контролю (самостійні, контрольні роботи), оцінювання виконання різноманітних завдань та
тестування за матеріалом теми.
Модульний контроль проводиться у вигляді модульних контрольних робіт, тестування, у
тому числі з використанням електронних варіантів тестових завдань різних рівнів складності.
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Підсумковий контроль якості проводиться у вигляді заліків та екзаменів. Підсумковому
контролю підлягає обсяг навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою у
терміни, встановлені навчальним планом.
Кредити студенту зараховуються у випадку успішного складання письмових (усних)
заліків або екзаменів з навчальної дисципліни, захисту звіту з практики, проходження
державної атестації.
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
90 – 100
85-89
75-84
65-74
60-64
35-59

0-34

Оцінка
ECTS
А
В
С
D
Е

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
проекту (роботи), практики
відмінно
добре

для заліку

зараховано

задовільно

FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

F

незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

6. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
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не зараховано з
можливістю повторного
складання
не зараховано з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

7. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА
Cтруктурно-логічна схема
напряму підготовки: 7.13010201 Соціальна робота
№
п/п

1
2
3
4
5

6
7
8

9
10
11

1
2
3
4

5
6
7

Назва дисципліни

Навчальний
Кредити
рік
ECTS
1 семестр
Нормативні дисципліни
13
2013/2014
1
2013/2014
1

Години

Екзамен

Залік

468
36
36

е
-

з

е

-

-

з

е

-

-

з

-

з
з

-

з
з

-

з

-

з

е
е
е

-

-

з

-

з

-

з

Охорона праці в галузі
Цивільний захист
Соціальна робота у різних
2013/2014
4
144
сферах
Соціальне регулювання
2013/2014
3
108
поведінкових девіацій
Соціальне управління
2013/2014
4
144
Дисципліни самостійного вибору ВНЗ
7
252
Діловодство у соціальній
2013/2014
3
108
роботі
Етнопсихологія
2013/2014
4
144
Клінічна соціальна робота
2013/2014
4
144
Дисципліни самостійного вибору студента
6
216
Міжнародне право
2013/2014
3
108
Соціокультурна анімація
2013/2014
3
108
Технологія роботи за
2013/2014
3
108
місцем проживання
2 семестр
Нормативні дисципліни
17
612
Методи та організація
2013/2014
3
108
соціологічних досліджень
Соціальне партнерство
2013/2014
3
108
Соціальне страхування
2013/2014
3
108
Переддипломна практика
2013/2014
8
288
Дисципліни самостійного вибору ВНЗ
7
252
Організація соціальної
2013/2014
4
144
роботи за кордоном
Ергономіка
2013/2014
3
108
Управлінське
2013/2014
3
108
консультування
Дисципліни самостійного вибору студента
13

8
9
10

Основи психосоматики
Соціально-психологічний
тренінг
Формування здорового
способу життя
Дипломна робота
Всього кредитів ЕСТS

2013/2014

6
3

216
108

-

з

2013/2014

3

108

-

з

2013/2014

3

108

-

з

Підсумкова державна атестація
2013/2014
4
144
60
2160

+
7

11

14

8. КОПІЯ РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ
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9. АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН
I. ЦИКЛ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

ГУМАНІТАРНОЇ

ТА

СОЦІАЛЬНО-

Нормативні дисципліни
1. Предмет: Методи та організація соціологічних досліджень
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Мета курсу - вивчення теоретичних основ, особливостей, методики, логіки та
етапів проведення соціологічного дослідження.
Завдання курсу: опанування категоріальним апаратом, методами, програмою
соціологічного дослідження; формування вмінь та навичок організації й проведення
соціологічного дослідження.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1.
Поняття та особливості соціологічного дослідження
2.
Програма соціологічного дослідження
3.
Емпірична інтерпретація змінних та побудова показників, шкал та індексів у
соціологічному дослідженні
4.
Види соціологічних досліджень
5.
Вибірка у соціологічному дослідженні
6.
Типологія і галузі застосування методів збору даних у соціологічному дослідженні
7.
Аналіз документів у соціологічному дослідженні
8.
Метод спостереження у соціологічному дослідженні
9.
Соціологічне опитування
10. Експеримент у соціологічному дослідженні
11. Статистичні методи обробки соціологічної інформації
Форма контролю: залік
2. Предмет: Охорона праці у галузі
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Мета курсу – формування у майбутніх фахівців уміння та компетенцій для
забезпечення ефективного управління охороною праці з урахуванням досягнень науковотехнічного прогресу та міжнародного досвіду.
Завдання: забезпечити збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих
умовах конкретних галузей господарювання через ефективне управління охороною праці та
формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Міжнародні норми в галузі охорони праці.
2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі.
3. Система управління охороною праці в галузі.
Форма контролю: екзамен
3. Предмет: Цивільний захист
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Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Мета: формування у студентів здатності творчо мислити, вирішувати складні
проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту
(ЦЗ), з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також
досягнень науково-технічного прогресу.
Завдання: засвоїти студентами новітні теорії, методів і технологій з прогнозування НС,
побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу
заходів, спрямованих на відвернення НС, захисту персоналу, населення, матеріальних та
культурних цінностей в умовах НС, локалізації та ліквідації їхніх наслідків. Освоївши програму
навчальної дисципліни "Цивільний захист" спеціалісти (магістри) у відповідних напрямах
підготовки, повинні бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог ЦЗ та
володіти наступними головними професійними компетенціями для забезпечення реалізації
вказаних завдань.
Форма контролю: екзамен
II. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Нормативні дисципліни
1. Предмет: Соціальна робота у різних сферах
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Мета курсу – опанування студентами теоретико-методологічними засадами
здійснення соціальної роботи у різних сферах життєдіяльності суспільства, здобуття ними
практичних навичок вирішення завдань гуманізації та підвищення ефективності суспільного
життя.
Завдання: ознайомлення студентів із соціальним значенням і структурою сфер
життєдіяльності суспільства, місцем і значенням соціальної роботи у підвищенні ефективності
реалізації завдань кожної сфери життєдіяльності людини; розвиток вмінь оцінювати роль
конкретної сфери життєдіяльності у процесі соціалізації особистості на різних етапах її
розвитку, використовувати ресурси різних сфер життєдіяльності суспільства для реалізації
завдань соціальної роботи; формування професійної ідентичності, розвиток професійної
самосвідомості та професійного мислення майбутніх соціальних працівників.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1.
Суспільство як система сфер життєдіяльності людини
2.
Соціальні процеси у сфері матеріального виробництва.
3.
Наука і освіта як соціокультурний феномен.
4.
Соціально-педагогічна робота у сфері соціокультурної діяльності.
5.
Соціальна робота у сфері охорони здоров’я.
6.
Особливості соціально-педагогічної роботи у соціально-етнічному середовищі.
7.
Соціальна і соціально-педагогічна робота у сільській місцевості.
8.
Соціально-педагогічна робота у пенітенціарній системі.
9.
Особливості соціальної роботи у військовій сфері.
10. Соціальна робота у сфері зайнятості.
Форма контролю: екзамен
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2. Предмет: Соціальне партнерство
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Мета курсу – формування у студентів знань і умінь виявлення, запобігання та
попередження асоціальних явищ у соціальній роботі шляхом налагодження взаємодії між
структурами соціальної сфери задля соціального забезпечення різних груп осіб для формування
позитивної спрямованості особистості.
Завдання: формування позитивної спрямованості особистості; формування у студентів
знань і умінь виявлення, запобігання та попередження асоціальних явищ; оволодіння
студентами методами, методиками, технологіями соціальної взаємодії; засвоєння основ
соціального партнерства.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1.
Сутність партнерства як вид стосунків.
2.
Структурно-логічна схема взаємодії державних і громадських організацій.
3.
Соціально-педагогічний комплекс суб’єктів соціальної роботи.
4.
Особливості діяльності та фахового рівня суб’єктів соціального партнерства.
5.
Організації та заклади з надання соціально-правової допомоги неповнолітнім.
6.
Соціальне партнерство у наданні соціально-медичної допомоги і підтримки.
7.
Технології соціально-правового захисту різних категорій клієнтів як сфера
партнерської взаємодії.
8. Міжнародне право в питаннях захисту людей.
Форма контролю: екзамен
3. Предмет: Соціальне регулювання поведінкових девіацій
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Мета курсу – формування у студентів знань і вмінь соціально-педагогічної
організації профілактичної роботи з попередження і подолання поведінкових девіацій,
асоціальних явищ, причин соціальної дезадаптації індивідів і різних соціальних груп,
забезпечення умов для розвитку і життєдіяльності індивіда.
Завдання: оволодіння знаннями сутності соціальної поведінки особистості та факторів, що
її детермінують; класифікації поведінкових відхилень (визначення аморальної, девіантної,
делінквентної, адитивної поведінки); формування вмінь діагностики порушень поведінки та
визначення їх причин; розробки і проведення соціально-психологічних і соціальнопедагогічних заходів, спрямованих на виявлення та корекцію поведінкових відхилень; основ
соціальної реабілітації психічно хворих
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1.
Сутність і генезис соціальних поведінкових відхилень.
2.
Девіантна поведінка як деформація онтогенетичного розвитку індивіда.
3.
Види поведінкових відхилень, їх особливості та динаміка.
4.
Врахування відмінностей у проявах поведінкових девіацій серед дівчат і хлопців у
профілактичній роботі.
5.
Медико-біологічна детермінація регулятивного процесу в профілактиці девіантної
поведінки.
6.
Психологічна обумовленість девіацій та організація роботи з попередження і
подолання поведінкових відхилень.
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7.
Соціально-педагогічна профілактика поведінкових девіацій у шкільному колективі.
8.
Регулятивні механізми у профілактиці поведінкових відхилень індивіда у соціальнопедагогічній роботі з сім’єю.
9.
Контроль і організація соціально-педагогічної роботи з неформальними групами.
10. Соціально-педагогічна діагностика поведінкових відхилень.
11. Превенція як індивідуальна соціально-педагогічна профілактика поведінкових
відхилень.
12. Напрям ранньої профілактичної діяльності з попередження поведінкових девіацій.
13. Корекційно-реабілітаційний напрям з подолання поведінкових девіацій.
14. Соціально-педагогічна профілактична і корекційно-реабілітаційна робота з
попередження і подолання різних видів девіантної поведінки.
Форма контролю: залік
4. Предмет: Соціальне страхування
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Мета курсу – забезпечити необхідний рівень юридичної підготовки,
сформувати необхідні для фахової діяльності за обраною спеціальністю професійні компетенції
у сфері соціального страхування.
Завдання: сформувати у студентів комплексне уявлення про основні поняття системи
соціального страхування (основні положення соціального страхування, систему пенсійного
страхування в Україні, види обов’язкового державного страхування), сформувати навики
критично-юридичного способу мислення, коректного підбору нормативно-правових актів,
необхідних для вирішення практичних задач із соціального страхування.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1.
Поняття та сутність страхування.
2.
Правові основи соціального страхування у системі національного законодавства.
3.
Загальна характеристика вітчизняної системи загальнообов’язкового державного
соціального страхування.
4.
Правові основи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
5.
Порядок сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.
6.
Правові основи призначення та виплати трудових пенсій.
7.
Соціальні пенсії в Україні.
8.
Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття
9.
Загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням
10. Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів
Форма контролю: екзамен
5. Предмет: Соціальне управління
Статус: нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Мета курсу – ознайомлення студентів із суттю, методологічними засадами та
особливостями використання управлінського ресурсу у процесах життєдіяльності суспільства,
формування практичні навички вирішення управлінських завдань, розроблення та ухваленню
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ефективних управлінських рішень, що дозволяють отримувати прогнозований і максимально
ефективний соціальний результат.
Завдання: здійснити аналіз теорії і методології науки соціального управління, її основних
законів і принципів; розкрити основні проблеми і завдання, принципи соціального управління,
напрями його розвитку, принципи побудови і розвитку соціальних організацій; визначити місце
і значення соціального управління у підвищенні ефективності життєдіяльності суспільства,
особливості використання основних методів; ознайомити студентів з технологіями ухвалення
грамотних управлінських рішень, інноваціювання об'єкта і суб'єкта управління
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1.
Соціальне управління як самостійна галузь наукового знання.
2.
Соціальне управління як система.
3.
Методологічні засади соціального управління.
4.
Універсальний характер соціального управління.
5.
Цілепостановка в управлінні.
6.
Нормативне регулювання і моделювання в соціальному управлінні.
7.
Інформаційне забезпечення соціального управління.
8.
Загальний процес управління соціальною організацією.
9.
Стадії управлінської діяльності.
10. Політичне управління як різновид соціального управління.
11. Управління як засіб вирішення соціальних проблем.
12. Глобалістика в сучасному управлінні.
13. Роль виховання, освіти і науки в соціальному управлінні.
Форма контролю: екзамен
III. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН САМОСТІЙНОГО ВИБОРУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Вибіркові дисципліни
1. Предмет: Організація соціальної роботи за кордоном
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Мета курсу – вивчення теорії і практики зарубіжного досвіду соціальної роботи
і підготовки відповідних фахівців. Сформувати у студентів стійкі уявлення про необхідність
оволодіння світовим досвідом як необхідну умову формування знань, навичок і вмінь
професійного соціального працівника.
Завдання: ознайомити студентів із зарубіжним досвідом соціальної роботи і підготовки
відповідних фахівців; сформувати знання про зарубіжні теоретичні концепції соціальної
роботи, про багатогранність форм і методів зарубіжного досвіду і підготовки відповідних
фахівців; проаналізувати особливості організації та форми і методи практики соціальної роботи
у зарубіжних країнах і підготовки відповідних фахівців; виявити можливі шляхи творчого
використання прогресивних ідей зарубіжного досвіду організації і здійснення соціальної роботи
і підготовки відповідних фахівців.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1.
Філософія соціальної діяльності; історичні корені. Методологічні і теоретичні
аспекти вивчення зарубіжного досвіду соціальної роботи
2.
Характеристика основних соціальних проблем на сучасному етапі розвитку людства
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3.
Соціально-політичні засади соціальної роботи в розвинутих зарубіжних країнах
4.
Міжнародні правові акти та роль міжнародних організацій у розробці і здійсненні
інтеграційної політики у сфері соціальної роботи і соціальної/соціально-педагогічної освіти.
5.
Соціально-політичні засади соціальної роботи в розвинутих зарубіжних країнах
6.
Концептуально-організаційні моделі соціальної роботи і соціальної/соціальнопедагогічної освіти за кордоном
7.
Міжнародні надбання практики соціальної роботи і соціальної освіти у США. Вклад
США у становлення і розвиток соціальної роботи і соціальної освіти у міжнародному контексті.
8.
Розвиток соціальної роботи і соціальної освіти у Великій Британії: історичні
надбання і сучасні підходи
9.
Система соціального захисту і соціальної підтримки громадян у Німеччині.
Особливості здійснення соціальної і соціально-педагогічної освіти
10. Модернізація соціальної роботи і соціально-педагогічної діяльності у Франції.
Підготовка відповідних фахівців
11. Модернізація системи соціальної
роботи і відповідної освіти у Бельгії та
Нідерландах: сучасні проблеми та перспективи
12. Становлення і розвиток соціальної діяльності у центральних і східноєвропейських
країнах.
Форма контролю: залік
2. Предмет: Діловодство у соціальній роботі
Статус: вибіркова
Рік, семестр:1 рік, 1 семестр
Анотація: Мета курсу – сформувати необхідні для фахової діяльності за обраною
спеціальністю професійні компетенції у сфері сучасного діловодства.
Завдання: допомогти засвоїти спеціальну термінологію, навчити коректному веденню
діловодства і документації на практиці, забезпечити необхідний рівень фахової підготовки для
здійснення професійної діяльності за обраною спеціальністю.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1.
Історія діловодства.
2.
Документи і діловодство у соціальній роботі.
3.
Основні вимоги до написання ділових паперів.
4.
Особисті офіційні документи.
5.
Документація з кадрових питань.
6.
Довідково-інформаційні документи.
7.
Організаційно-розпорядчі документи.
8.
Фінансово-розпорядчі та облікові документи.
9.
Діловодство за зверненнями громадян.
10. Складання процесуальних документів у цивільних справах.
11. Техніка складання договорів (контрактів).
Форма контролю: залік
3. Предмет: Етнопсихологія
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
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Анотація: Мета курсу – розширення знань майбутніх фахівців соціальної роботи з питань
національно–психологічних властивостей людини, що уособлює її етнічну культуру, спосіб
життя, вдачу (ментальність), а також розкриття соціально – психологічних механізмів творення
і розвитку нації та історії становлення галузі знань про психологічні особливості етносу.
Завдання: ознайомити студентів з історією становлення етнопсихології та методами її
дослідження, розкрити зміст основних етнопсихологічних категорій, ознайомити із
механізмами функціонування і прояву етнопсихологічних феноменів, психологічною
специфікою етнічних конфліктів.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1.
Етнопсихологія як міждисциплінарна галузь знання.
2.
Історія виникнення та становлення етнопсихології. Ч.1.
3.
Історія виникнення та становлення етнопсихології. Ч.2.
4.
Проблема етносу та нації в етнопсихології. Ч.1.
5.
Проблема етносу та нації в етнопсихології. Ч.2.
6.
Статичні характеристики етносу. Ч.1.
7.
Статичні характеристики етносу. Ч.2
8.
Етнопсихологія українців.
9.
Динамічні характеристики етносу. Ч.1.
10. Динамічні характеристики етносу. Ч.2.
Форма контролю: екзамен
4. Предмет: Управлінське консультування
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Мета курсу полягає у вивченні студентами основних принципів і положень
консультування з управління та організаційного розвитку, оволодіння методами діагностики
проблем організації і способами залучення людей до процесів змін.
Завдання: сприяння розумінню сутності та змісту консалтингової діяльності та її
необхідності для сфери менеджменту організацій; місця і ролі курсу в системі менеджменту та
формуванні якостей управлінського консультанта; формування знань щодо умов і чинників
успішного управлінського консультування, усвідомлення підходів і методів надання
консалтингових управлінських послуг; розвиток здібностей і набуття навичок підготовки і
проведення консалтингової управлінської діяльності.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1 Консультаційна діяльність, види і особливості консультаційних послуг
2 Управлінське консультування. Каунселінг та коучинг
3 Консультування як процес
4 Консультування командоутворення. Консультант-клієнтські стосунки
5 Формування ринку консультаційних послуг
Форма контролю: екзамен
5. Предмет: Клінічна соціальна робота
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Мета курсу – комплексне вивчення статусу здоров’я в суспільстві,
закономірностей, що забезпечують якість життя людини; особливостей роботи клінічного
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соціального працівника з клієнтом, тобто з людиною, яка має проблеми, пов’язані з її здоров’ям
(перенесеним захворюванням, інвалідизацією), а також з людиною, яка за станом здоров’я (а не
хвороби) перебуває у скрутній ситуації.
Завдання: формування знань студентів про сутність лікувально-профілактичної допомоги
та принципи її надання; аналіз структури і завдань міської поліклініки, приймального
відділення і стаціонару, дільничної лікарні та сільської амбулаторії, цехової дільниці та
медико-санітарної частини; аналіз обов’язків держави щодо потерпілих від ЧАЕС та основних
завдань ВООЗ.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1.
Основи організації лікувально-профілактичного забезпечення дорослого населення.
2.
Організація амбулаторно-поліклінічної допомоги міському населенню.
3.
Організація стаціонарної допомоги міському населенню.
4.
Організація первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) на засадах сімейної
медицини.
5.
Організація лікувально-профілактичної допомоги сільському населенню.
6.
Організація лікувально-профілактичної допомоги працюючим на промислових
підприємствах.
7.
Організація медичного забезпечення потерпілих від аварії на Чорнобильській АЕС.
8.
Організація швидкої медичної допомоги.
9.
Охорона здоров’я матері та дитини.
10. Організація медичної експертизи працездатності.
Форма контролю: залік
6. Предмет: Ергономіка
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Мета курсу – ознайомити студентів з методологічними засадами ергономіки і
практикою впровадження ергономічних вимог у процес життєдіяльності у системі «людинамашина-середовище», сформувати практичні навички вирішення завдань гуманізації праці і
підвищення її ефективності.
Завдання: ознайомити студентів основними проблемами і завданнями ергономіки;
сформувати знання про місце і значення ергономіки у підвищенні ефективності життєдіяльності
людини, принципи ергономіки та напрями її розвитку; проаналізувати роль і завдання
соціального працівника на різних етапах функціонування системи «людина-машинасередовище».
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1.
Актуальність вивчення організаційно-середовищних умов життєдіяльності людини.
2.
Методологічні засади ергономіки.
3.
Класифікація ергономіки.
4.
Соціальні складові ергономіки.
5.
Професійна діяльність людини у системі «людини – машина – середовище».
6.
Ергономічні вимоги до організації робочої зони.
7.
Ергономічні вимоги до організації простору.
8.
Ергономічна оцінка та методи ергономічних досліджень.
Форма контролю: залік
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IV. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН САМОСТІЙНОГО ВИБОРУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Вибіркові дисципліни
1. Предмет: Міжнародне право
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Мета курсу – забезпечити необхідний рівень юридичної підготовки,
сформувати необхідні для фахової діяльності за обраною спеціальністю професійні компетенції
у сфері міжнародного права і відносин.
Завдання: ознайомити студентів із системою найважливіших понять та категорій
міжнародного права, у тому числі з нормами, які базисно визначають питання міжнародної
співпраці, а також які регламентують правовий статус громадян України, іноземців в Україні,
біженців, вимушених переселенців; підвищити рівень правової культури студентів, допомогти
засвоїти спеціальну юридичну термінологію, забезпечити необхідний рівень юридичної
підготовки для здійснення в умовах глобалізації професійної соціальної діяльності на високому
фаховому рівні.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Міжнародне право як наука і як навчальна дисципліна.
2. Історія розвитку міжнародного права.
3. Суб’єкти міжнародного права.
4. Джерела міжнародного права.
5. Право міжнародних договорів.
6. Норми міжнародного права.
7. Територія і міжнародне право.
8. Міжнародно-правова відповідальність.
9. Міжнародне право і міжнародне правосуддя.
10. Міжнародне право у внутрішній діяльності держави.
11. Право зовнішніх відносин.
12. Право міжнародних організацій.
13. Міжнародне гуманітарне право.
14. Міжнародно-правова співпраця
15. Міжнародно-правове регулювання соціальних конфліктів.
Форма контролю: залік
2. Предмет: Соціокультурна анімація
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Мета курсу – вивчення теоретичних основ соціально-культурної анімації та
сфер її реалізації.
Завдання: вивчення і узагальнення історичного досвіду виникнення та розвитку соціальнокультурної діяльності; опанування теоретичними основами соціокультурної анімації;
формування вміння здійснювати соціокультурну діяльність з різними категоріями населення.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1.
Історія розвитку соціально-культурної анімації
2.
Теоретичні основи соціально-культурної анімації
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3.
Суб’єкти соціально-культурної сфери
4.
Методи соціально-культурної анімації, їх загальна характеристика
5.
Основні напрями соціально-культурної діяльності
6.
Соціально-культурна діяльність з різними категоріями населення
7.
Організація соціально-культурної діяльності в сучасних умовах
8.
Професійні вимоги до працівника соціально-культурної сфери
Форма контролю: залік
3. Предмет: Технологія роботи за місцем проживання
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Мета курсу – ознайомитися з особливостями соціальної роботи соціального
працівника в мікрорайоні та досвідом, який є в Україні, з провідними концепціями сучасної
соціальної політики щодо та соціальної роботи за місцем проживання.
Завдання: ознайомити студентів з теорією і методологією технології соціальної роботи,
основними принципами і завданнями; розкрити теоретичні засади технологій соціальної роботи
у різних сферах життєдіяльності суспільства та з різними категоріями клієнтів з метою
підвищення ефективності надання соціальних послуг і життєдіяльності суспільства загалом;
визначити особливості комплексного застосування загальних технологій соціальної роботи у
технологічному процесі вирішення конкретних проблем соціальної роботи.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1.
Технології соціальної роботи за місцем проживання: сутність та специфіка
2.
Методи соціальної роботи за місцем проживання.
3.
Організаційні форми технології соціальної роботи за місцем проживання.
4.
Соціальна вулична робота як метод технології соціальної роботи за місцем
проживання.
5.
Реалізація рекламно-інформаційний технологій в соціальній роботі за місцем
проживання
6.
Технологізація волонтерської роботи в соціальній діяльності
Форма контролю: залік
4. Предмет: Формування здорового способу життя
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 1 рік, 1-2 семестр
Анотація: Мета курсу – навчити студентів підтримувати типові форми і способи
повсякденної життєдіяльності людини, що закріплюють і вдосконалюють резервні можливості
організму, забезпечуючи тим самим успішне виконання своїх соціальних та професійних
функцій, незалежно від політичних, економічних і соціально-психологічних ситуацій.
Завдання: розробка й реалізація уявлень про здоров’я, побудова діагностичних моделей і
методів його оцінки та прогнозування; кількісна оцінка рівня здоров’я практично здорової
людини, його прогнозування, характеристика образу та якості її життя, розробка на цій основі
систем скринінгу і моніторингу за станом здоров’я індивіда, формування індивідуальних
оздоровчих програм; формування „психології” здоров’я, мотивації до корекції образу життя
індивідом із метою закріплення здоров’я; реалізація індивідуальних оздоровчих програм,
первинної та вторинної профілактики захворювань, оцінка ефективності оздоровчих заходів.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
25

1.
Поняття “ здоров’я ”. Фактори, що обумовлюють здоров’я людини.
2.
Діагностика індивідуального здоров’я. Деякі аспекти психічного здоров’я.
3.
Репродуктивне здоров’я та хвороби, що передаються статевим шляхом.
4.
Оздоровлення, механізми управління здоров’ям.
5.
Функції органів травлення. Принципи оздоровчого харчування.
6.
Механізми оздоровлення дихальної та серцево-судинної системи.
Форма контролю: залік
5. Предмет: Основи психосоматики
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Мета курсу – знайомство майбутніх психологів з основними теоретичними
положеннями та поняттями, основними техніками та процедурами в галузі психосоматики;
розвиток конкретних умінь та навичок, відпрацювання технік, необхідних для подальшої
успішної професійної діяльності майбутніх спеціалістів – психологів-консультантів.
Завдання: ознайомити студентів з причинами виникнення та перебігу основних
психосоматичних захворювань в руслі різних напрямків; обґрунтувати роль та місце
психотерапії при лікуванні розладів психосоматичного характеру; сформувати навички
проведення психодіагностичної роботи з пацієнтами з психосоматичними розладами.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1.
Загальна психосоматика.
2.
Переживання емоційних станів при психосоматичних захворюваннях.
3.
Психосоматичні теорії та моделі.
4.
Особливості психосоматики в позитивній психотерапії.
5.
Діагностика у психосоматиці.
6.
Психотерапія при психосоматичних захворюваннях. Ч. 1.
7.
Психотерапія при психосоматичних захворюваннях. Ч. 2.
Форма контролю: залік
6. Предмет: Соціально-психологічний тренінг
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Мета курсу – ознайомити студентів із теоретичними засадами соціальнопсихологічного тренінгу та сформувати практичні навички проведення тренінгових груп.
Завдання: оволодіти основною проблематикою курсу; проаналізувати історичний розвиток
соціально-психологічного тренінгу; охарактеризувати основні напрямки використання
соціально-психологічного тренінгу; розвивати у студентів навички самопізнання, самоаналізу,
рефлексії та почуття власної самоцінності; формувати вміння підготовки, організації і
проведення соціально-психологічного тренінгу; розвивати комунікативні навички, здатність до
суб’єкт-суб’єктної взаємодії; розвивати усвідомлене, емоційно-позитивне ставлення до
майбутньої професії.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Психологічний тренінг і сучасна психологічна практика.
2. Соціально-психологічні особливості тренінгової групи.
3. Особистісна та професійна компетентність ведучого групи.
4. Соціально-психологічний тренінг та його змістове наповнення.
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5. Оцінка ефективності соціально-психологічного тренінгу
Форма контролю: залік
1. Переддипломна практика
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Мета практики – студентів використовувати типові та інноваційні методи,
форми, засоби, технології соціальної роботи; розвивати потребу постійного удосконалення
знань, умінь і навичок та професійної майстерності, формувати творчий інтерес до науководослідної роботи у сфері надання соціальних послуг.
Завдання: ознайомити студентів із сучасним станом надання соціальних послуг в різних типах
соціальних закладів, передовим досвідом здійснення соціальної роботи; опанувати специфіку
професійної діяльності в соціальних закладах різного типу; формувати психологічну готовність
до виконання професійних завдань; розвивати особистісні якості, необхідні у професійній
діяльності соціального працівника; формувати вміння і навички реалізовувати професійні
функції; розвивати професійну майстерність.
2. Дипломна робота
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Мета: систематизація, закріплення, розширення теоретичних i практичних знань
із спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових завдань, розвиток
навичок самостійної роботи та оволодіння методикою дослідження.
Завдання: проведення всебічної діагностики проблеми дослідження із застосуванням
сучасного інструментарію; розробка та оцінка альтернативних підходів до вирішення проблеми
дослідження; обґрунтування запропонованих рішень з використанням проективних технологій;
підвищення рівня готовності випускників до виконання професійної діяльності.
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10. ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ФАХІВЦІВ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.13010201 СОЦІАЛЬНА РОБОТА
Фахівець спеціальності 7.13010201 «Соціальна робота» освітньо-кваліфікаційного рівня
«спеціаліст» повинен знати:

деонтологічні засади соціальної роботи;

соціальну політику України та основні аспекти соціальної політики в інших країнах;

систему інституцій, які займаються розробкою і впровадженням соціальної політики
в Україні;

систему соціального законодавства, а також механізм правового регулювання у
соціальній сфері;

основи сімейного, трудового, житлового законодавства України;

основи адміністративного, кримінального та цивільного права;

нормативні, методичні та інші розпорядчі документи та матеріали, які
регламентують організацію соціальної роботи;

теорії та моделі соціальної роботи;

технології соціальної роботи;

алгоритм процесу соціальної роботи;

організацію соціально-медичної роботи;

правові основи здійснення опіки і піклування;

організацію роботи органів соціально-правового захисту населення;

основи управлінської діяльності в соціальній сфері;

методи та засоби пропагування здорового способу життя;

соціально-психологічні особливості та потреби різних груп населення;

способи запобігання та зменшення негативних впливів у професійній діяльності
спеціаліста із соціальної роботи;

основи наукових методів аналізу соціальної сфери;

передовий досвід соціальної роботи;

охорону праці й вимоги до безпечного ведення робіт у різних соціальних
обставинах;

діловодство.
Фахівець із соціальної роботи повинен уміти:

керуватися етичними принципами, кодексом соціального працівника;

визначати обсяг допустимого втручання і передбачати його наслідки;

планувати і виконувати науково-дослідні роботи в сфері соціальних відносин;

кваліфіковано оцінювати соціальне, економічне та культурне середовище діяльності;

встановити причини конфліктних ситуацій та відхилень, які спричинили асоціальні
явища, у тому числі на місцях роботи, навчання, проживання, сприяти їх усуненню;

прогнозувати, передбачати зміни у соціальній сфері та відповідно корегувати плани
діяльності;

організовувати виявлення та реєстрацію сімей та окремих громадян, які потребують
соціальної, медичної, юридичної, психологічної, педагогічної, матеріальної та іншої допомоги,
охорони й захисту їх морального, фізичного та психологічного здоров’я;
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координувати роботу державних, приватних підприємств, громадських організацій
та благодійних фондів з метою надання соціальної допомоги та захисту сім’ям та особам, які
того потребують;

пропагувати здоровий спосіб життя, поведінки й використання вільного часу,
ефективні методи родинного планування і господарювання, виховання дітей, дбайливого
ставлення до ветеранів та інвалідів, високі зразки етики та культури соціальних відносин;

планувати і реалізовувати заходи щодо запобігання травматизму та правопорушень у
соціальній сфері;

надавати допомогу громадянам, особливо молоді, у працевлаштуванні;

реєструвати асоціальні явища й розробляти комплекс заходів щодо їх усунення,
зменшення негативного впливу на суспільне середовище;

співпрацювати з органами охорони громадського порядку в питаннях ліквідації
причин негативних соціальних явищ; проводити психологічні та педагогічні консультації,
надавати юридичні поради;

організовувати за місцем проживання соціальну, медичну, побутову допомогу
громадянам похилого віку й непрацездатним громадянам;

подавати до відповідних організацій матеріали та документи з приводу встановлення
і позбавлення батьківських прав, піклування, опікування, виховання, догляду, допомоги,
лікування, протезування тощо;

забезпечувати професійний рівень роботи персоналу підрозділу, у тому числі
соціальних працівників.
Призначення:
Спеціаліст соціальної роботи готується до здійснення професійної діяльності у відділах та
установах соціального захисту населення, підпорядкованих Міністерству соціальної політики
України; службах зайнятості; державних і недержавних організаціях та об’єднаннях,
міжнародних організаціях; установах та закладах, підпорядкованих Міністерству охорони
здоров’я України; структурах Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства оборони
України; центрах, відділах, управліннях, підпорядкованих Міністерство молоді та спорту
України; науково-дослідних установах; органах самоврядування та виконавчої влади.

29

11. ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
Амбулаторно-поліклінічна допомога – надається особам, які потребують періодичного
медичного спостереження, лікування на догоспітальному етапі та проведення профілактичних
заходів. Її отримують при звертанні безпосередньо в амбулаторно-поліклінічному закладі чи
вдома.
Аморальна поведінка – це сукупність вчинків, що характеризуються негативним
ставленням індивіда до етики і, в першу чергу, до загальнолюдських цінносте; до
дисциплінованості, почуття обов’язку, поваги до оточуючих, ввічливості, чесності, порушення
яких передбачає громадський осуд.
Анімація – натхнення, одухотворення, стимулювання життєвих сил, залучення в активну
діяльність.
Біженець – особа, яка не є громадянином України і внаслідок обґрунтованих побоювань
стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства
(підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань перебуває за
межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни
або не бажає користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань, або, не маючи
громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни свого попереднього постійного
проживання, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань.
Виробниче середовище – це сукупність фізичних, хімічних, біологічних, соціальних та
інших чинників, що діють на людину під час виконання нею трудових обов'язків.
Внутрішня картина хвороби – це сукупність не лише емоційних порушень, а й певних
процесів інтелектуального та вольового порядку, пов’язаних зі свідомістю, переживанням і
ставленням до хвороби.
Групова динаміка – сукупність внутрігрупових соціально-психологічних процесів та
явищ, які характеризують весь цикл життєдіяльності малої групи і його етапи.
Групова згуртованість – це показник міцності, єдності та стійкості міжособистісних
взаємодій і взаємин у групі, який характеризується взаємною емоційною привабливістю членів
групи і задоволеністю групою.
Девіантна поведінка – це відхилення від правових та моральних норм, та виходячи з
того, що морально-правові норми складають основу регуляції суспільного буття.
Девіація соціальна – широкий спектр відхилень поведінки особистості від традиційних у
даному суспільстві нормативів поведінки.
Діловодство – сукупність управлінських дій з утворення, реєстрації, руху, зберігання
документів, організації контролю їх виконання та формування справ.
Документ – зафіксована на матеріальному носії інформація з реквізитами, що дозволяють
її ідентифікувати.
Ергономіка – наука, яка комплексно вивчає особливості виробничої діяльності людини в
системі «людина-техніка-довкілля» з метою забезпечення її ефективності, безпеки та комфорту.
Етнічна ідентичність – це та частина Я-концепції індивіда, яка виникає внаслідок
усвідомлення свого членства в етнічній групі (групах) разом із ціннісним і емоційним
значенням, що надається цьому членству.
Етнічний стереотип – спрощений, схематизований, емоційно забарвлений і надзвичайно
стійкий образ етнічної групи, що стосується всіх її представників; схематизована програма
поведінки, яка є типовою для представників певного етносу.
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Етнопсихологія – це галузь психології, яка вивчає особливості психічного складу і
поведінки людей, що визначаються їх національною належністю або етнокультурною
спільністю, а також традиціями, що сформувались історично.
Здоров’я — це цілісний динамічний стан організму, який визначається резервами
енергетичного, пластичного і регуляторного забезпечення функцій, характеризується стійкістю
до дії патогенних факторів і здатністю компенсувати патологічний процес, а також є основою
виконання біологічних і соціальних функцій.
Ідея – відображає зв'язки та закономірності дійсності й спрямована на її перетворення, а
також поєднує істинне знання про дійсність і суб'єктивну мету її перетворення.
Командоутворення – довгий і витратний процес, і приступати до нього треба з хорошим
розумінням його доцільності.
Консультування (консалтинг) – вид професійних послуг, який передбачає проходження
складного процесу взаємодії консультанта і клієнта, що ґрунтується на певній методиці або
навіть технології та передбачає аналіз існуючих бізнес-процесів клієнта, обґрунтування
перспектив розвитку та використання науково-технічних, організаційних і економічних
інновацій для оптимізації його бізнесу.
Культурна діяльність – це діяльність, спрямована на створення, збереження,
розповсюдження культурних цінностей і прилучення до них різних верств населення.
Лікувально-профілактична допомога – це комплекс заходів, спрямованих на
запобігання захворюванням, ранню діагностику, медичну допомогу особам з гострими та
хронічними захворюваннями, на реабілітацію хворих та інвалідів з метою продовження їх
активного довголіття.
Міжнародне право – складний комплекс юридичних норм, створюваних державами й
міждержавними організаціями шляхом укладання відповідних договорів та які створюють
самостійну правову систему, предметом регулювання якої є міждержавні й інші міжнародні
відносини, а також певні внутрішньодержавні відносини.
Міжнародний договір України – укладений у письмовій формі іноземною державою або
іншим суб'єктом міжнародного права, який регулюється міжнародним правом, незалежно від
того, міститься договір в одному чи декількох пов'язаних між собою документах, і незалежно
від його конкретного найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).
Оповіщення – доведення сигналів і повідомлень органів управління цивільного захисту
про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, аварій, катастроф, епідемій, пожеж тощо до
центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та
населення.
Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних,
санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на
збереження здоров'я та працездатності людини в процесі праці.
Пенсія – щомісячна пенсійна виплата в солідарній системі загальнообов'язкового
державного пенсійного страхування, яку отримує застрахована особа в разі досягнення нею
передбаченого законом пенсійного віку чи визнання її інвалідом, або отримують члени її сім'ї у
випадках, визначених законом.
Праця – це цілеспрямована діяльність людини, в результаті якої створюються матеріальні
блага, необхідні для задоволення її власних потреб, а також духовні цінності, що слугують
суспільству.
Програма соціологічного дослідження – це документ, в якому відображена структурна
організація соціологічних знань і навичок, необхідних для проведення дослідження,
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закладається механізм отримання теоретичних висновків дослідження та розробки практичних
рекомендацій.
Психосоматика – напрямок у психотерапії, який вивчає роль психічних факторів в
етіології та патогенезі функціональних й органічних розладів організму людини.
Психосоматичне захворювання – це таке захворювання, в основі якого лежать як
фізіологічні, так і психологічні причини, але при цьому це захворювання з усіма його
симптомами, яке вимагає медичного втручання.
Робоча зона – простір висотою до 2 м над рівнем підлоги або майданчика, на якому
знаходиться місце постійного або тимчасового перебування працівника.
Робоче місце – це первинна ланка виробництва, зона прикладання праці одного або
кількох (якщо робоче місце колективне) виконавців, визначена на підставі трудових та інших
чинних норм і оздоблена необхідними засобами для трудової діяльності.
Санітарне законодавство – це сукупність санітарних норм, правил, гігієнічних
нормативів, які є обов’язками для виконання документами,що визначають критерії безпеки та
шкідливості для людини чинників виробничого середовища й вимоги щодо забезпечення
оптимальних чи допустимих умов праці і побуту.
Система документування – сукупність процесів і прийомів створення документації на
підприємствах в ході здійснення ними своїх функцій.
Соціальна проблема – життєве суспільне протиріччя, яке потребує організації
цілеспрямованих дій на його усунення.
Соціальна робота – це один з різновидів соціальної дії: основні зусилля цілеспрямованих
маніпуляцій у професійній соціальній роботі орієнтовані на створення умов, при яких об'єкт дії
(клієнт) буде соціально функціонувати на принципах самодостатності, а також на проведення
колекційної або реабілітаційної роботи з особами асоціального або девіантної поведінки.
Соціальна служба – це організаційна форма соціальної роботи, елементи якої
відображають основні сфери життєдіяльності сучасного суспільства й забезпечують реалізацію
соціальної політики держави.
Соціальна технологізація – це процес оптимізації соціуму, переборення його
розбалансованості, активний вплив на розвиток соціальних систем шляхом використання
соціальних технологій
Соціальне партнерство в організації – це система заходів, що забезпечує
співробітництво найманих працівників з роботодавцями.
Соціальне партнерство – це система взаємозв'язків між представниками найманих
працівників – з одного боку, роботодавцями та їх об'єднаннями – з другого, і державою та
органами місцевого самоврядування – з третього, що виражається у взаємних
консультаціях, переговорах і примирних процедурах на взаємоузгоджених принципах з метою
дотримання прав та інтересів працівників, роботодавців і держави.
Соціальне управління – предмет вивчення багатьох наук, насамперед соціології,
психології, соціальної психології, політології, філософії, юриспруденції, культурології,
педагогіки, кібернетики, синергетики, ергономіки та економіки під кутом зору їх управлінських
можливостей. Тому структура науки, як вважають деякі дослідники, включає в себе розділи:
соціології управління, філософії управління, психології управління, політики як мистецтва
управління, економіки, культури та права в аспектах управління.
Соціальні технології – це система знань про оптимальні способи перетворення і
регулювання соціальних відносин і процесів життєдіяльності людей, а також сама практика
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алгоритмічного застосування оптимальних способів перетворення і регулювання соціальних
відносин і процесів.
Соціально-культурна діяльність – інтегративна багатофункціональна сфера діяльності
щодо організації раціонального і змістовного дозвілля людей, задоволення і розвиток їх
культурних потреб, створення умов для самореалізації кожної окремої особистості, розкриття її
здібностей, самовдосконалення та аматорської творчості в рамках вільного часу.
Соціально-психологічний тренінг – це форма спеціально організованого спілкування,
психологічний вплив якого ґрунтується на активних методах групової роботи.
Соціокультурна анімація – особливий вид соціально-культурної діяльності груп людей і
окремих індивідів, заснованої на сучасних технологіях (соціальних, педагогічних,
психологічних, культуротворчих), що забезпечують подолання соціального і культурного
відчуження.
Соціологічне дослідження – система логічно-послідовних, методичних, методологічних та
організаційно-технічних засобів, метою яких є одержання інформації про певне соціальне явище
чи процес.
Спосіб життя – соціальна категорія, яка включає якість, устрій і стиль життя. За
визначенням ВООЗ, спосіб життя — це спосіб існування, який ґрунтується на взаємодії між
умовами і конкретними моделями поведінки людини.
Стаціонарна допомога – надається хворим, які потребують постійного медичного
нагляду, застосування складних методів обстеження та інтенсивного лікування, а також
оперативних втручань, що не можуть бути виконані в амбулаторних умовах.
Стихійне лихо – природне явище, що діє з великою руйнівною силою, заподіює значну
шкоду території, на якій відбувається, порушує нормальну життєдіяльність населення, завдає
матеріальних збитків.
Страхова організація – страховик, який має ліцензію на здійснення страхування життя, а
також ліцензію на здійснення страхування довічних пенсій та здійснює страхування і виплату
довічних пенсій за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування.
Страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів
фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків),
визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів,
що формуються шляхом сплати фізичними особами та юридичними особами страхових
платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів.
Управління – це процес організації такого цілеспрямованого впливу на об'єкт, в
результаті якого він переходить в необхідний (цільовий) стан..
Управлінням соціальною системою – це складно організоване впорядковане ціле, що
включає окремих індивідів та соціальні спільноти, об'єднаних різноманітними зв'язками і
взаємовідносинами.
Хвороба – це патологічний процес. Хвора людина втрачає активну самостійність у
реалізації своєї життєвої установки, втрачає оптимальний зв’язок із середовищем і оточуючим її
соціумом.
Цивільний захист населення – система організаційних, інженерно-технічних, санітарногігієнічних, протиепідемічних та інших заходів центральних і місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підлеглих їм сил і засобів, підприємств, установ і
організацій незалежно від форм власності, добровільних рятувальних формувань з метою
запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій.
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Швидка медична допомога – це медична допомога хворим при раптових захворюваннях
з тяжким перебігом і постраждалим від нещасних випадків. Вона надається закладами швидкої
та екстреної медичної допомоги в максимально можливому обсязі за місцем виклику, під час
транспортування та госпіталізації.
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