
 
 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

підвищення кваліфікації вчителів спеціальності «Соціальна робота» 
 

 
№ 
з/п 

 
Назва і зміст навчальних модулів 

К-сть 
годин 

Із них  
Викладач Аудит. 

роб.
Сам. 
роб.

 
І. Управління проектами у соціальній сфері 

1. Проектний підхід у наданні соціальних послуг 9 3 6 кандидат педагогічних 
наук, доцент 
Горішна Н.М. 

2. Моніторинг та оцінка соціальних програм і проектів 6 2 4 кандидат педагогічних 
наук, доцент 
Горішна Н.М. 

3. Інновації у соціальній роботі 9 3 6 доктор педагогічних 
наук, професор 
Поліщук В.А. 

4. Практика та семінар за напрямами підготовки 6 2 4 кандидат педагогічних 
наук, доцент 
Горішна Н.М. 

ІІ. Менеджмент та комунікації у соціальній роботі/Управлінські аспекти соціальної роботи 
1. Супервізія у соціальній роботі. 9 3 6 доктор педагогічних 

наук, професор 
Слозанська Г.І 

2. Тайм-менеджмент. 6 2 4 доктор педагогічних 
наук, професор 

Сорока О.В. 
3. Лідерство та управління у недержавних організаціях. 9 3 6 кандидат педагогічних 

наук, доцент 
Главацька О.Л. 

4. Практика та семінар за напрямами підготовки. 6 2 4 доктор педагогічних 
наук, професор 



 
 
 

     Слозанська Г.І 

ІІІ.Соціальна робота у громаді 
1. Соціальне адміністрування у громаді. 9 3 6 доктор педагогічних 

наук, професор 
Слозанська Г.І 

2. Соціальна робота з мультикультурними спільнотами. 6 2 4 кандидат педагогічних 
наук, доцент 
Пришляк О.Й. 

3. Технологія медіації у вирішенні конфліктів. 9 3 6 доктор педагогічних 
наук, професор 

Калаур С.М. 
4. Практика та семінар за напрямами підготовки. 6 2 4 доктор педагогічних 

наук, професор 
Слозанська Г.І. 

IV.Соціальна робота з дітьми і молоддю 
1. Менторська підтримка дітей і молоді. 9 3 6 кандидат педагогічних 

наук, доцент 
Лещук Г.В. 

2. Анімація у роботі з вразливими групами молоді. 6 2 4 кандидат педагогічних 
наук,викладач 
Олійник Г.М. 

3. Креативність у соціальній роботі. 9 3 6 доктор педагогічних 
наук, професор 
Петришин Л.Й. 

4. Практика та семінар за напрямами підготовки. 6 2 4 кандидат педагогічних 
наук, доцент 
Лещук Г.В. 

V. Соціальна робота з вразливими групами населення 
1. Діагностика і профілактика поведінкових девіацій. 9 3 6 доктор педагогічних 

наук, доцент 
Парфанович І.І. 



 
 
 

2. Арт-терапія у корекції девіантної поведінки. 6 2 4 доктор педагогічних 
наук, професор 

Сорока О.В. 
3. Соціальний супровід сімей у СЖО. 9 3 6 доктор педагогічних 

наук, професор 
Олексюк Н.С. 

4. Практика та семінар за напрямами підготовки. 6 2 4 доктор педагогічних 
наук, професор 
Олексюк Н.С. 

VI. Соціальна робота  з військовослужбовцями та військово-соціальна робота  
 в контексті  сталого розвитку суспільства 

 
1. Інструменти медіаосвіти та засоби дистанційних технологій в освітньому 

процесі. Політика сталого розвитку та соціальна політика стосовно 
військовослужбовців та членів їх сімей в Україні 

6 2 4 

док. п. н., проф..Петришин Л.Й., 
док. п. н., проф.Мешко Г.М., 
док. п. н., проф.Трубавіна І.М., 
док. ек. н., проф.Медвідь М.М. 

2. Військовослужбовці та члени їх сімей як суб’єкти та об’єкти соціальної та 
військово-соціальної роботи 3 1 2 

док. п. н., проф..Петришин Л.Й., 
док. п. н., проф.Мешко Г.М., 
док. п. н., проф.Трубавіна І.М., 
док. ек. н., проф.Медвідь М.М. 

3. Теорії соціальної роботи щодо військовослужбовців та членів їх сімей 
3 1 2 

док. п. н., проф..Петришин Л.Й., 
док. п. н., проф.Мешко Г.М., 
док. п. н., проф.Трубавіна І.М., 
док. ек. н., проф.Медвідь М.М. 

4. Світовий та вітчизняний досвід соціальної роботи в громаді з 
військовослужбовцями та членами їх сімей. 3 1 2 

док. п. н., проф..Петришин Л.Й., 
док. п. н., проф.Мешко Г.М., 
док. п. н., проф.Трубавіна І.М., 
док. ек. н., проф.Медвідь М.М. 

5. Взаємодія в громаді як основа вирішення соціальних  проблем 
військовослужбовців та членів їх сімей. 6 2 4 

док. п. н., проф..Петришин Л.Й., 
док. п. н., проф.Мешко Г.М., 
док. п. н., проф.Трубавіна І.М., 
док. ек. н., проф.Медвідь М.М. 

 
За необхідності запропонуйте професійно-орієнтовані теми відповідно до профілю свого ЗВО, які забезпечать 



якісний інструментарій для практичної діяльності викладача. Під Ваші теми ми надамо викладацький склад, який 
забезпечить їх читання. Тому очікуємо Ваших пропозицій. 
 


