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Спеціальний освітній курс за програмою «Основи соціальної роботи» 

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: НРЗВО «Кам’янець-Подільським  державний 

інститут», березень  2022р. 

 

 

РОЗРОБНИКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО КУРСУ ЗА 

ПРОГРАМОЮ:  

1. Оксана ПАЛИЛЮЛЬКО, к.і.н., доцент кафедри соціальної роботи, 

психології та соціокультурної діяльності імені Т. Г. Сосновської 

2. Василь ПРИСАКАР, к.п.н., доцент кафедри соціальної роботи, 

психології та соціокультурної діяльності імені Т. Г. Сосновської 

3. Ірина ЗАВАДСЬКА, к.і.н., доцент кафедри соціальної роботи, 

психології та соціокультурної діяльності імені Т. Г. Сосновської 
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ПЕРЕДМОВА 

 

НРЗВО «Кам’янець-Подільським державний інститут», керуючись 

Положенням про перелік платних послуг, які можуть надаватися НРЗВО 

«Кам’янець-Подільським  державний інститут», Положенням про СЕКТОР 

надання освітніх послуг та підвищення кваліфікації Навчально-реабілітаційним 

закладом вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут», 

проводить спеціальні освітні курсу за відповідними програмами з 

використанням інноваційних освітніх технологій. 

Назва, мета, зміст програми,  цільова аудиторія  спеціального освітнього 

курсу визначається з урахуванням запитів замовників освітніх послуг на 

актуальну, назрілу, актуальну тематику в рамках освітньої діяльності інституту.  

Розробка та надання освітніх послуг за спеціальним  освітнім курсом за 

програмою «Основи соціальної роботи» зумовлені введенням відповідно до 

Указів Президента України воєнного стану в Україні та різким збільшенням 

чисельності внутрішньо переміщених осіб, які через бойові дії тимчасово 

втратили  роботу та потребують набуття  нових фахових компетентностей. 
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I. Профіль спеціального освітнього курсу за програмою 

Повна  назва освітнього 

курсу за програмою 

спеціальний освітній курс за програмою 

«Основи соціальної роботи» 

Тип документа про 

проходження 

спеціального освітнього 

курсу за програмою/ 

обсяг програми 

сертифікат  слухача спеціального освітнього 

курсу за програмою «Фінанси та банківська 

справа»/ 30 годин (1 кредит ЄКТС). 

 

Додаткові документи: рекомендаційний лист 

до вступу на навчання до НРЗВО «Кам’янець-

Подільський державний інститут»/ВСП 

«Кам’янець-Подільський фаховий коледж» за 

обраною ОПП. 

Цільова група 

спеціального освітнього 

курсу за програмою  

внутрішньо переміщені особи – громадяни 

України, які здобули повну загальну середню 

освіту/ професійно-технічну/ фахову передвищу 

освіту/ вищу освіти  (після зарахування на 

навчання за курсом – слухачі курсу) 

Передумови для 

проведення спеціального 

освітнього курсу за 

програмою 

керуючись п. 3.1. ПЕРЕЛІКУ платних послуг, 

які можуть надаватися закладами освіти, іншими 

установами та закладами системи освіти, що 

належать до державної та комунальної форми 

власності, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 (із 

змінами, внесеними згідно з Постанов КМ), 

проведення спеціального освітнього курсу за 

програмою не потребує отримання відповідної 

ліцензії 

Мова викладання 

спеціального освітнього 

курсу за програмою 

українська  

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису спеціального 

освітнього курсу за 

програмою 

kpdi.edu.ua  

Мета спеціального 

освітнього курсу за 

програмою  

Засвоєння теоретичних та практичних основ 

функціонування розвитку соціальної роботи як 

науки, з основними етапами становлення світової 

теорії соціальної роботи та особливостями її 

зародження і розвитку в Україні 

Предмет спеціального 

освітнього курсу за 

програмою 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми у галузі професійної 

діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

застосування певних теорій та методів соціальної 

роботи  
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Освітнє і професійне 

значення спеціального 

освітнього курсу за 

програмою 

Отримання елементарних знань та набуття 

основних фахових компетентностей з соціальної 

роботи 

Перелік компетентностей слухачів спеціального освітнього курсу 

за програмою «Основи соціальної роботи» 

Загальна компетентність ЗК 01. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

Спеціальні 

компетентності 

СК 01. Знання і розуміння сутності, значення і видів 

соціальної роботи та основних її напрямів 

(психологічного, соціально-педагогічного, юридичного, 

економічного, медичного). 

СК 02. Здатність виявляти і залучати ресурси організацій- 

партнерів з соціальної роботи для виконання завдань 

професійної діяльності. 

Програмні результати навчання слухачів спеціального освітнього 

курсу за програмою  «Основи соціальної роботи» 

Програмні результати 

навчання 

ПР 01. Критично аналізувати й оцінювати чинну соціальну 

політику країни, соціально-політичні процеси на 

загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях 

ПР 02. Використовувати методи профілактики для 

запобігання можливих відхилень у психічному розвитку, 

порушень поведінки, міжособистісних стосунків, для 

розв’язання конфліктів, попередження соціальних ризиків та 

складних життєвих обставин. 

ПР 03. Встановлювати та підтримувати взаємини з 

клієнтами на підґрунті взаємної довіри та відповідно до 

етичних принципів і стандартів соціальної роботи, 

надавати їм психологічну підтримку й наснажувати 

клієнтів.  

ПР 04. Виявляти сильні сторони та залучати особистісні 

ресурси клієнтів, ресурси соціальної групи і громади для 

розв’язання їх проблем, виходу із складних життєвих 

обставин. 

Ресурсне забезпечення реалізації спеціальних освітніх курсів за 

програмою «спеціального освітнього курсу за програмою «Основи 

соціальної роботи» 

Кадрові вимоги до 

викладачів спеціальних 

освітніх курсів за 

програмою 

педагогічні, науково-педагогічні працівники, 

які мають освітню чи професійну кваліфікацію, 

науковий ступінь відповідно до теми програми,  

фахівці-експерти  з практичним досвідом роботи у 

визначеній темою галузі; педагогічні, науково-

педагогічні працівники, які забезпечують 

відповідні освітні компоненти ОПП ОС бакалавра, 
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ОПС фахового  молодшого бакалавра  (відповідно 

до наказу інституту – куратори курсу) 

Технологічні вимоги 

щодо провадження 

спеціального освітнього 

курсу за програмою 

Наявність:  

 навчального курсу на освітній платформі 

КПДІ; 

 доступ до мережі Інтернет 

 

II. Інформаційний обсяг спеціального освітнього курсу за 

програмою  «Основи соціальної роботи» 

№п/п Назва теми Короткий зміст  
1 Тема 1. Предмет і 

завдання навчального 

курсу «Вступ до 

спеціальності». 

Предмет соціальної роботи. Чинники, які впливають на 

соціальну роботу. Мета та завдання соціальної роботи. 

2 Тема 2. Історія 

становлення і 

розвитку соціальної 

підтримки вразливих 

груп населення та 

законодавства в 

соціальній сфері. 

Підтримка нужденних і немічних у Київській Русі. 

Соціальна допомога на українських землях в литовсько-

польську добу. Доброчинність на українських землях 

козацької доби. Соціальна підтримка вразливих груп в 

період до другої половини ХІХст. Соціальна допомога в 

Росії у другій половині ХІХ ст. до жовтневого 

перевороту 1917 року. Соціальне забезпечення та його 

законодавча база в СРСР. Формування законодавчої бази 

соціального забезпечення в незалежній Україні. 

3 Тема 3.  Соціальне 

забезпечення як 

базова категорія 

соціальної держави, 

соціальної політики 

та права 

Соціальна держава: поняття, ознаки, моделі, критерії, 

мета, завдання, принципи та значення . Соціальне 

забезпечення як складова соціальної політики. Соціальні 

зобов’язання держави в сфері соціального забезпечення. 

Соціальне забезпечення як фундаментальна категорія 

права соціального забезпечення 

4 Тема 4. Сутність і 

завдання методики і 

технології соціальної 

роботи 

Сутність технології соціальної роботи. Класифікація 

технологій в соціальній роботі. Функції технологій 

соціальної роботи.Методи соціальної роботи. 

5 Тема 5. Аналіз 

проблеми розвитку 

соціальної роботи у 

територіальній 

громаді у вітчизняній 

та зарубіжній теорії і 

практиці  

 

Онтологія базових понять дослідження. Історична 

ретроспектива процесу становлення соціальної роботи в 

територіальній громаді за кордоном. Концептуальні 

підходи до організації соціальної роботи в 

територіальній громаді в Україні. Поняття громади 

(общини, спільноти). Межі та функції громади. 

Структура громади: формальні та неформальні 

характеристики. Робота в громаді: український контекст. 

 

III. Форма навчання за спеціальним освітнім курсом за програмою 

«Основи соціальної роботи» 

Форма навчання : дистанційна. 

 

IV. Орієнтовний розподіл годин спеціального освітнього курсу за 

програмою «» за формами організації навчання 
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Основними форми організації навчання є: контактні години 

(лекційні/практичні/ семінарські заняття тощо), які організовуються та 

проводяться з використанням платформ дистанційного навчання Мооdlе, Zoom, 

Meet; самостійна робота слухачів курсу під керівництвом  кураторів курсу з 

числа науково-педагогічні працівників, які мають освітню чи професійну 

кваліфікацію, науковий ступінь відповідно до теми програми,  фахівців-

експертів  з практичним досвідом роботи у визначеній темою галузі; 

контрольні заходи.  

Назва теми Всього 

годин 

Контактні 

години 

Самостійна 

робота 

Контрольні 

заходи 

Тема 1. Предмет і завдання навчального 

курсу «Вступ до спеціальності». 
6 2 4  

Тема 2. Історія становлення і розвитку 

соціальної підтримки вразливих груп 

населення та законодавства в соціальній 

сфері. 

6 2 4  

Тема 3.  Соціальне забезпечення як базова 

категорія соціальної держави, соціальної 

політики та права 

6 2 4  

Тема 4. Сутність і завдання методики і 

технології соціальної роботи 
6 2 4  

Тема 5. Аналіз проблеми розвитку 

соціальної роботи у територіальній громаді 

у вітчизняній та зарубіжній теорії і 

практиці  

4 2 2  

Всього 28 10 18  

Підсумковий контроль (онлайн 

тест) 

2   2 

РАЗОМ 30 

 
V. Оцінювання результатів навчання слухачів спеціального 

освітнього курсу за програмою «Основи соціальної роботи» 

Оцінювання результатів навчання здійснюється за результатами 

виконання практичних завдань та проходження підсумкового онлайн 

тестування. За умови  успішного проходження  тестування (за наявності 80% 

правильно виконаних завдань (наданих відповідей)) видається сертифікат 

слухача спеціального освітнього курсу за програмою «Основи соціальної 

роботи». 

 
VI. Рекомендована література 

1.Нормативно-правова база 

1. Конституція Україн : офіц.  текст. Київ : КМ, 2013. 96 с. 

2. Земельний Кодекс України : Закон України від 25.10.2001р. № 2768-ІІІ    

Відомості Верховної Ради України.  2019.01.01. № 3 2628 VIII. 

3. Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від 06.07.            

2005р. № 2747-ІV  Відомості Верховної Ради України. 04.11.2018. № 2581-VIII. Ст. 

446.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2581-19
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4. Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 р. № 322-

VIII Відомості Верховної Ради України. 11.10.2018.  №  2542 –VIII.  Ст. 375. 

2. Основна література 

1. Бойко М. Д. Право соціального забезпечення України: навч. посіб. Київ: 

Олан, 2004. 311с. 

2. Болотіна Н. Б. Право соціального забезпечення України. Київ: Знання, 2008. 

663с. 

3. Жернаков В. В. Право соціального забезпечення: навч. посіб. Харків: 

Нац. ун-т Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2013.126 с. 

4. Пилипенко П. Д. Право соціального забезпечення: навч. посіб.  Київ: 

Видавничий Дім Ін Юре, 2006.  496 с. 

5. Вступ до соціальної роботи: навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів / за ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. Київ : Академвидав, 2012. 304 

с. 

6. Введення у соціальну роботу. Навчальний посібник. Київ : Фенікс, 2011. 288с. 

7. Лукашевич М. П., Туленков М. В. Менеджмент соціальної роботи: теорія і 

практика : навч. посіб. Київ : Каравела, 2007. 296 с. 

8. Лукашевич М. П., Семінога Т. В. Соціальна робота (теорія і практика) : 

підручник. Київ : Каравела, 2011. 368 с. 

9. Понятійно-термінологічний словник з соціальної роботи / За ред. І. В.  

Козубовської, І. І. Миговича. Ужгород : Мистецька лінія, 2001. 152 с. 

10. Теорії і методи соціальної роботи : підручник / за ред. Т. В. Семигіної, І. І. 

Миговича. Київ : Академвидав, 2014. 328 с. 

4. Додаткова література 

1. Соціальна робота в Україні: навчальний посібник / І. Д. Звєрєва, О. В. 

Безпалько. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 256 с. 

2.Соціальна робота: Короткий енцикл. слов. Київ : ДЦССМ, 2002. 425 с. 
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4. Інформаційні ресурси 

1.http://www.rada.gov.ua - офіційний веб-портал Верховної Ради України 

2. http:// www.ueplac.kiev.ua - Українсько-європейський консультаційний 

центр із питань законодавства 

3. http://www.ccu.gov.ua/ -  Конституційний Суд України 

4.  http://vgsu.arbitr.gov.ua/ - Вищий господарський суд України 

5. http://www.scourt.gov.ua/ - Верховний Суд України 

6. http:// www.ombudsman.gov.ua - сайт Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини 

7. http://www.minjust.gov.ua - сайт Міністерства юстиції України 

8. http://sc.gov.ua.- Офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду України 

з розгляду цивільних і кримінальних справ. 
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