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мо, ль п до спецrальностr>>

Найменування пок€вникlв
Характеристика дисциплiни за

формами навчання
денна заочна

Вид дисциплiни обов'язкова
VIова викладання, навчання та оцiнювання украiнська
Загальний обсяг кредитiв / годин 2l60
Курс 1

Семестр 1

Обсяг кредитiв 2

Обсяг годин, в тому числi: б0

Аудиторнi 28

Il4одульний контроль 4

Семестровий контроль
Самостiйна робота 28

Форма семестрового контролю

1. Опис навчальноi дисциплiни <<Унiверситетськi стулii>. Змiстовий
l



4. Структура навчальноi дисциплiни
Тематичний план для денноi форми навчання

5. Програма навчальноi дисциплiни

Модуль 1. Професiя <<соцiальний працiвник)> та специфiка його
професiйноi дiяльностi

Тема 1. Моя майбутня професiя - соцiальний працiвник (2 год.)
Становлення професii соцiальний працiвник в YKpaiHi, визначеннrI

поняття О'соцiальниЙ працiвник", Його мiсце в ocBiTHboMy просторi, статус;
регламентуючi нормативно-правовi документи, якими керуеться фахiвець у
процесi професiЙноi дiяльностi. Розглядаються стандарти та ocBiTHbo-
квалiфiкацiйна характеристика професiТ. Охарактеризовано ocHoBHi вимоги
до особистостi соцiального працiвника; визначено професiйнi знання, умiння,
квалiфiкацiйнi вимоги, необхiднi для виконання посадових обов'язкiв.

Назва змiстових модулiв, тем о

Розподiл годин мiж видами робiт
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Тема 1. Моя майбутня професiя -
соцiальний працiвник

10 2 2 6

Тема 2. Специфiка професiйноi
дiяльностi соцiалъного працiвника

|4 4 4 6

Модульний контроль 2

Разом 26 6 6 \2
IVIодуль 2. Професiйна компетентнiсть соцiаJIъного працlвника
Тема 1. Професiйний портрет
соцiального працiвника

10 4 2 4

Тема 2. Етапи гlрофесiйного
зростання соцiального працiвника

\2 4 2 6

Тема 3. Компетентнiснi вимiри
майбутньоi професii

10 2 2 6

Модульний контроль 2

Разом з4 10 6 16
Усього 60 16 |2 28



OcHoBHi поняття теми: соцiаrrьний працiвник, посада,
вимоги, професiйнi ролi, квалiфiкацiйнi piBHi, посадовi обов'
квалiфiкацiйна характеристика.

CeMiHapcbкe заняття 1. Роль соцiальних працiвникiв
життi (2 год.)

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 2,З,4
Щодатков|; |,2,З,4

(4 гол.)

квалiфiкацiйнi
язки, тарифно-

у суспiльному

Тема 2-3. Специфiка професiйноi дiяльностi соцiального працiвника

Функчiональний аспект дiяльностi соцiального працiвника. Специфiка
та сфери професiйноi дiяльностi соцiального працiвника, типовi завдання

дiяльностi. Професiйнi ролi, якi виконуе соцiальний працiвник у професiйнiй
дiяльностi.

OcHoBHi понrIття теми: функцii,
соцiального працiвника.

професiйна дiяльнiсть, роль, ролi

CeMiHapcbкe заняття 2. Професiоналiзм у соцiальнiй роботi (2 год.)
CeMiHapcbкe заняття 3. Сфери дiяльностi соцiального працiвника

(2 гол.)
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 2,З,4
,Щодатковi;2,З,4,5

Модуль 2. Професiйна компетентнiсть соцiального працiвника

Тема 4-5. Професiйний портрет соцiального працiвника (4 год.)
Змiст основних вимог до особистiсних якостей соцiального шрацiвника

(психологiчнi, морщIьно-етичнi, психоансLлiтичнi, педагогiчнi). Взасмозв'язок
мiж професiйними i духовно-мор€Lпъними якостями соцiального працiвника.
Етика соцiалъного працiвника.

OcHoBHi поняття теми: професiйний портрет соцiального працiвника,
теоретичнi знання, практичнi умiння, особистiснi
мораJIъно-етичнi, rтсихоаналiтичнi, педагогiчнi

,icHi якостi, психологiчнi,
якостi, етика, професiйна

етика.
CeMiHapcbкe заняття 4. Етичний кодекс соцiальних працiвникiв 12 гол.)
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,4
Щодатковi: 1,3, 5

Тема б-7. Етапи професiйного зростання соцiальнЬго працiвника (4

год.)
Професiйне становленнrI майбутнъого соцiального працiвника у вищому

навч€Lльному закJIадi, пiдвищення професiйного рiвня у системi неперервноI
освiти, cyTHicTb процесу неперервноi освiти, значення самовдосконЕtлення на



шляху до успiху.
OcHoBHi поняття теми: етапи зростання, освiтньо-квалiфiкацiйнi piBHi,

бакалавр, спецiалiст, магiстр, атестацiя, пiслядипломна ocBiTa, пiдвищення
квалiфiкацii, неперервна ocBiTa, caMoocBiTa, самовдоскон€LленнrI, професiйне
самопiзнання, професiйне самовизначення, професiйна самоорганiзацiя,
професiйна самореалiзацiя, професiйне самовдоскон€lJIення.

CeMiHapcbкe заняття 5. Форми професiйного самовдосконалення
соцiальних працiвникiв (2 гол.)

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,4
.Щодатковi: 1, З, 5

Тема 8. Компетентнiснi вимiри професii 12 гол.)
Пiдготовка майбутнiх соцiальних працiвникiв на засадах

компетентнiсного пiдходу, який дае можливiсть переосмислити роль
соцiалъного працiвника у суспiльствi, обЦрунтовуеться необхiднiсть
володiння ключовими компетентностями для квагIiфiкованого професiйного
вирiшення проблем будъ-якоi складностi, даеться характ@ристика ключових
компетентностеи.

OcHoBHi понrIття теми: компетентнiсний пiдхiд, компетенцiя,
компетентнiсть, професiйна компетентнiсть, професiйнi якостi соцiального
працiвника.

CeMiHapcbкe заняття б. Комунiкативна професiйЁа компетентнiсть
соцiального працiвника (2 год.).

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: |,3,4
.Щодатковi: 1,3, 5

6. Контрольнавчальнихдосягнень
6.1. Система оцiнюваннrl навч€шъних досягнень студентiв

денноi форми навчання

Вид дiялъностi студента
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Вiдвiдування лекцiй 1
a
J

1J 5 5

Вiдвiдування семiнарських занять 1
a
J J a

J
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Вiдвiдування практичних занrIтъ 1

Робота на ceMiHapcbкoмy заняттi 10 a
J 30 з 30

Робота на практичному заняттi 10



Лабораторна робота (в тому числi допуск,
виконання, захист) 10

Виконання завдань для самостiйноi роботи
5 2 10 a

J 15

Виконання модулъноI роботи 25 1 25 1 25
Виконання IНЩЗ з0

Разом 7I 78
Максимальна кiлькiсть балiв : 1,49

\49:\00:1,49.
кiлькiсть балiв.

Студент набрав Х балiв; Розрахунок: Х:\,49: загальна

6.2. Завдання для самостiйноТ роботи та критерii iT оцiнюваннll.
Yci завдання виконуються на бланках навчЕUIьно-методичного посiбника

квступ до спецiальностi: соцiальна робота) та подаються на пiдсумковому
заняттi вiдповiдного модУля. (див. Тимошенко Н. е. Вступ до спецiалr"о.ri,
соцiальна робота. Модуль 2 : навч. посiб. /Тимошенко Н. е. _ к. : КиТвсък.
ун-т iMeHi Бориса Грiнченка,2014. - 245 с.

СамостiЙна робоТа 1. МоЯ майбутня професiя - соцiальний працiвник
-бгод

виконайте завдання 1_5 до роздiлу кмоя майбутня професiя
соцiальний працiвник> на ст. з7-45 з навчально-методичного посiбника
<Вступ до спецiальностi: соцiальна робота>.

Критерii оцiнювання:

-змiстовнiсть структури - З баsм
-вiдповiднiстъ TeMi та стилю оформленнrI - 2 бали
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,4
Щодатковi: 1,3, 5

СамостiЙна робоТа 2. СпеЦифiка професiйноI дiяльностi соцiального
працiвника - б год.

Виконайте завдання 1-4 до роздiлу <Специфiка професiйноI дiяльностi
СОЦiаЛЬНОГО ПРаЦiВНИКа> на ст. 7З-79 з навч€Lлъно_методичного посiбника

самостiйна робота 3. Професiлiнлrй портрет соцiального працiвника



- 4 год.
Виконайте завдання 1-6 до роздiлу <Професiйний портрет соцiального

працiвника)) на ст. 103-119 з навч€uIьно-методичного посiбника <<Вступ до
спецiальностi : соцiальна робото.

OcHoBHi: 1,4
Додатковi: 1,3, 5

Самостiйна робота 4. Етапи професiйного зростання соцiального
працiвника - б год.

Виконайте завдання 1-5 до роздiлу <<Етапи професiйного зростанЕя
соцiа_гrьного працiвника>> на ст. 149-155 з навч€шьно-методичного посiбника
<Вступ до спецiальностi: соцiальна робота>

вiдповiднiсть TeMi та стилю оформлення - 2 балп
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 2,З,4
.Щодатковi: 3, 5,

Самостiйна робота 5. Компетентнiснi вимiри майбутньоi професii - б

Виконайте завдання 1-5 до роздiлу <Компетентнiстнi вимiри професii>
на ст. 187-197 з навч€шьно-методичного посiбника <Всryп до спецiальностi:
соцiальна робота>.

Критерii оцiнювання:
змiстовнiсть структури - З баsти

OcHoBHi: |,2,3,4
Щодатковi: |,2,4

6.3. Форми проведення модулъного контролю та критерii оцiнювання.
Модульний контроль здiйснюеться у виглядi тестуваЁня в електронному

Kypci.
Студентам пропонуються TecToBi завдання у кiлькостi 25 питань.



критер11

6.5.
контролю.

1. Розкрийте вимоги до рiвня володiння знаннями та умiннями
соцiалъного працiвника, якi випливають з мiжнародних вIztý,Iог до квалiфiкацii
соцiа-пьного працiвника.

2. Охарактеризуйте нормативно-правову базу сочi€Lilьного працiвника.
3. Складiть перелiк соцiальних послуг, якi може надавати соцiальний

гrрацiвник.

Орiентовний перелiк питань для аеместрового комплексного

4. Визначте сфери професiйноi дiяльностi соцiального працiвника.
5. Розкрийте види практичноi соцiалъноi роботи.
б. Охарактеризуйте дiяльнiсть I_{eHTpiB соцiальних служб для ciM'i, дiтей

та молод1.
7. Визначте cyTHicTb професiоналiзму у соцiальнiй роботi.
8. Визначте професiйнi функцii соцiального працiвника.
9. Розкрийте завдання та обов'язки, якi

виконувати.
10. Визначте професiйнi ролi, якi

працiвники.
1 1. Охарактеризуйте групи професiйних ролей соцiальних працiвникiв.
12. Вимоги до квалiфiкацiйноi характеристики професii.
13, Визначте професiйнi знання та вмiння соцiального працiвника.
1 4. Охарактеризуйте про фесiограму соцiального працiвника.
15. Визначте особистi та моральнi якостi соцiального працiвника.
1б. Охарактеризуйте компетентнiсний пiдхiд, його функцiТ та принципи.
1 7. Визначтеетапи реалiзацiТ компетентнiсного пiдходу.
18. Розкрийте cyTHicTb поняття ((компетентнiсть>>, ((компетенцiя>>,

<професiйна компетентнiстъ>>.
1 9. Охарактеризуйте компоненти компетентностi.
20. Визначте ocHoBHi компоненти професiйноi компетенцii.

TecToBi питання:
21.З якого року соцiальна робота в Украiнi починае розвиватися як

самостiйний вид професiйноТ дiяльностi? (Оберiтъ правильну вiдповiдь.)
а) 1991 р.
б) 199а р.
в) 199З р.

соцiальний працiвник повинен

можутъ виконувати соцiальнi



22. IЩо вiдображае змiстовний компонент професiйноТ шiдготовки
соцiалъних працiвникiв? (Оберiть правильну вiдповiдь).

а) Змiст професiйноТ пiдготовки соцiа-пьних працiвникiв i зумовлюеться
Цiнностями й суттю соцiалъноi та соцiалъно-педагогiчноI дiяльностi,
загzLльною метою, конкретними цiлями Й завданнями структурних
компонентiв.

б) пiдготовкУ майбутнiх соцiальних працiвникiв до виконаннrI
соцiальноi/соцiально-педагогiчноi дiяльностi на професiйному piBHi в
професiйно спрямованому середовищi.

в) необхiднiсть пiдготовки майбутнiх фахiвцiв до компетентного
виконання завдань, функцiй i ролей.

6.6. Шкала вiдповiдностi оцiнок
Оцiнка кiлькiсть балiв

Вiдмiнно 1 00-90
Дуже лобре
Добре

82-89
75-81

Задовiльно
!остатньо

69-,74
60-б8

Незадовiльно 0-59
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8. Рекомендованi джерела
основна:

компетентнiсть як умова взаемодii
навч.-метод. цосiб. l А. Й. Капська, Л. В.
Филипчук ; за ред.. А. Й. Капськоi. - К.,

1. Комунiкативна професiйна
соцiального працiвника з клiентом :

,Щолиннська, О. Г. Карпенко, В. С.
20]rЗ. - 87 с.

2. Лукашевич М. П. Соцiа-гlьна робота: теорiя i практика : навч. посiб. /

М. П Лукашевич, Т. В. Семигiна. - 2-е вид.- К. : Каравела, 201,4.- 368 с.
3. Соцiальна робота : навч. посiб. / К. М. Левкiвський, В. Л. Кулiнiченко,

В. е. Слушаева та iH. - К. : НТУУ (КПI), 20t4. - З72 с.
4. Тимошенко Н. е. Вступ до спецiалъностi: соцiальна робота. Модуль 2

: навч. посiб. /Тимошенко Н. е. - К. : Киiвськ. ун-т iMeHi Бориса Грiнченка,
20|4. -245 с.

.Щодаткова:
1. Вступ до соцiальноi роботи : навч. посiб. для студ. вищ. навч. закладiв

/ за ред. Т. В. Семигiноi, I. I. Миговича. 2-е вид. - К. : Академвидав, 2010. -
З04 с.

2. Капська А. Й. Соцiалъна робота : навч. посiб. / Капська А. Й. - К. :

Щентр навч€ulьноi лiтератури, 2005. - З28 с.
3. Карпенко О. Професiйна пiдготовка соцiальних працiвникiв в умов€D(

унiверситетськоi освiти: науково-методичний та органiзацiйно-технологiчний
аспекти : монографiя l Олена Карпенко ; М-во освiти i науки Украiни ;

Нацiональний педагогiчний унiверситет iMeHi М. П. .Щрагоманова. - К.-
Щрогобичi : КОЛО ,2007 . - З69 с.

4. Основи соцiальноТ роботи : [навч. посiб.] / за ред. Т. СемигiноТ, I.

Григи. - К. : Видавничий дiм кКисво-МогилянQька Академiя>>, 2004, - 178 с.
5.Тимошенко Н. С. Етапи професiйного зростання ооцiальншr

працiвникiв в системi неперервноi освiти / Н. е. ТиМошенко // Вiснlдс
Лугансъкого нацiон€шьного унiверситету iMeHi Тараса Шевченка : зб. наук.
пр. lза ред. : В. С. Курило, С. Я. Харченко, С.В. Харченко. - Луганськ : ,ЩЗ

"ЛFrУ iMeHi Тараса Шевченк а" , 2014 . - С. 1 З2-|40 .

9. ,Щодатковi ресурси (за наявностi)
Електронний курс на сайтi : http :i/elearning.kubg. edu.ual


