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НайменуваннrI показникiв
Характер".r"Й д".ципrrБ" *

вид дисциплiнй

загальний обсяг дитiв / годин

Обсяг кредитiв
Обсяг годин, в тому .r".Е

Ауд
Модульний ко
Семестровий контроль
самостiйна

а ceМecTpoBolo контролю

1. Опис навчальноТ дисциплiни

2. Мета та завдання навчальноiдисциплiни
МетоЮ змiстовОго модуля <<Методика органiзацii та проведення адвокацiйнш<кампанiй) с ознайомлення зi специфiкою адвькацiйноi роботи соцiальног0працiвника та вiдпрацювання навичок розробки, органiзацii i проведеннrI

;Lт#:'йниХ 
кампанiй на локЕtлъному, регiона-гrьному та нацiональному

проаналiзувати ocHoBHi пiдходи до визначення cyTHocTi адвокацiйноТдiяльностi в 
. 
соцiальнiй роботi та ло.пiд"r" сr{асне правове полеадвокацiноТ дiяльностi соцiа-гrъного працiвника;

визначити piBHi адвокацiйноi дiяльностi соцiального працiвника зурахуванняМ тенденцiЙ соцiа_гrьноi полiтикИ державИ та Cr{aCHIlD(стратегiй надання соцiалъних послуг рiзним групам населення;
ознайомИти студентiв iЗ основними методами адвокацiйноi дiяльностiсоцiальНого праЦiвника та вiдпРurr"u.Гrru"".,п" розробки проектiвадвокацiйних втручань та (або) кампанiй.u у.rрu"rriння ними;сформувати вмiння визначати проблеми t .упер.чностi у нормативно-правових актах, що призВодять до дискр"rirrчцii .r."""1йr" клiентiвсоцiалъноI роботи i потребуютъ адвокацii' ikHlx iHTepeciB.

<<N4етодlлка органiзацiI та проведення

aJ. Результати навчання за дисциплiною
розумiння основ державноi соцiальноi полiтики на piBHi суспiльства тагромади;



ВмiннЯ здiйснюВати соцiальнУ експертизу, готувати рекомендацiI дляприйняття управлiнсъких рiшенъ та соцiалъного ,,роектування;здатнiстъ знаходити органiзацiйно-управлiнсъкi рiшення внестандартних ситуацiях.

4. Структура навчальноIдисциплiни
тематичний план для денноi форми навчання

5. Програма навчальноiдисциплiни

Модуло 1 <<Теоретичнi основи та практичне значення адвокацiЬ>Лекцiя 1. Адвокацiйна дiяльнiсть соцiального працiвника
ЗмiсТ понятЪ (адвокаЦiя>>, <<адВокатуваНня)), ((аДвокацiйна дiяльнiсть>>,<аДВОКаЦiЙНа КаМПаНiЯ>. АТУаЛЬНiсть адвокацiйноi дiяльностi соцiалъногоПРаЦiВНИКа В YKPaiHi. PiBHi адвокацii. Розробка адвокацiйноi капманii.Правовi аспекти адвокацii в галузi соцiальноi рЬботи 

" 
VпрuЙ-'

OcHoBHi поняття теми: адвокацiя; uд"оп*ування; адвокацiйна кампанiя;

Назва змiстових модулiв, тем
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експертна iнформацiя; piBHi адвокацii.
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,2
Щодатковt:1,2,3
rrрактичне заняття 1. Алгоритм визначення

суперечностейо що призводять до дискримiнацii певнихсоцiальноi роботи i потребують адвокацiТ ikHix iHTepeciB
|<урс)

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1

Щодатковi: 4,5

Модуrr, 2 <<Органiзацiя адвокацiйних кампанiй>>
Лекцiя 2. Методи адвокацiI
Класифiкацiя методiв адвокацii.

iнформацii.
Методи i прийоми обробки експертноi

проблепr ir
груп клiснтiв
(Елекmроннttii

практичце заняття 2, Розробка iнформацiйного повiдомлення та
доповiдноТ записки

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1

Практичне заняття 3. Застосування технiки

OcHoBHi поняття теми: адвокацiя; адвокацiйна кампанiя; експертна
iнформацiя; методи адвокацii.

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1

Щодатковi: 3,4, 5

перекоцання шляхо}Iтеатралiзованих вистав
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1

Щодатковi:2,5
Практичне заняття 4. Пiдготовка
Рекомендованi джерела:

прес-релiзiв та прес-конференцiй

OcHoBHi: 1

Щодатковi: 4,5
практичпе заняття 5. Оганiзацiя кампанii з написання листiв доорганiв державНоi влади. Розробка петицi'i (Елекmроннuй *yic)
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,2
Щодатковi: 1,2,3
практичне заняття б. Органiзацiя громадських демонстрацiй табойкотiв
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1

!одатковi: 1-5



6. Контрольнавчальнихдосягнень
6.1. Система оцiнювання навч€Lпьних досягненъ студентiв

HHol фопплт, тJя

Вид дiяльностi студента

Вiдвiдування лекцiй

troоЕ1
ll

дЕ{
d_

о.Эýu EiФd
>to

Молуль l Модуль 2
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,Ed
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ý<tr6 l\i
qij'Ео |)'aу:

>.;

1 1 1 1 1

бlдвlдуванЕя семiнарсъких занятъ 1

бlдвlдування практичних занять 1 1 1 5 5
rооота на семlнарському занятт1 10
rоOота на практичному заняттi 10 1 10 5 50
JraoopaTopHa роOота (в тому числi допуск,
виконання, захист) 10

биконання завдань для самостiйноi роботи
5 1 5 1 5

25 1 25 1 25
з0

р 1зом 42 86
.tvlаксимальна кiлъкiстъ балiв: 1 28

6,2, Завдання дJUI самостiйноi роботи та критерii iT оцiнюванIUI.

Yci завДаннЯ виконуЮться В електроннiй версii модуля на платформi
hltp://eJearning.kubg.edu.ua та подаютъся на пiдсумковому занятгi
вiдповiдного модуля.

самостiйца робота 1. Проблеми й суперечностi у нормативно-
правових актах, що призводять до дискримiнацiт певних груп клiентiв
соцiальноi роботи i потребують адвокацii i'xHix iHTepeciB

оберiть будь-яку групу клiентiв соцiалъноi роботи, чиi права
дискримiнуютья. i вони потребують адвокацii ikHix iHrepeci". Визначте
проблемУ (и) Й суперечнiстЬ (ocTi) У норматиВно-правових актах, щопризводятъ до дискримiнацii цiеi групи клiентiв соцiальноТ роботи. Врахуйте,
що можна здiйснювати не лише аналiз вiтчизняних нормативно-правових
aKTiB, але Й порiвнюВати сr{аСний стаН нацiонаЛьногО законодавства УкраiЪи
у галузi, яку ви обрали, й оцiнку стану його вiдповiдностi мiж"uрод"r,



стандартам У галузi захисту прав людини i забезпеченнrI охорони
громадського здоров'я.

Вимоги до оформлення:
обсяГ роботИ вiд 5 до 7 cTopiHoK набраних у редакторi WORD у виглядi

комп'ютерного файла з розширеннrIМ *.doc. Шi"ф, TbesNewRoman 14.
Мiжрядковий iнтервал 1,5. Поля з ycix cTopiH 20 мм.

виконане завдання розмiщуеться студентом на сторiнцi електронного
курсу.

Критерii оцiнювання:
1. Змiстова складова - 4 бали (ди". завдання)
2. Оформлення текстового докуWента 1 бал (д"в. Вимоги дооформлення)
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,2
Щодатковi: 1, З

Самостiйна робота 2. Iнтервrю для ЗМI
оберiть групу клiентiв соцiальноi роботи, iнтереси яких ви

любiюватиме. Вам необхiдно пiдгоryват".' доl"r.р";ro у Зй. Уявiмо, що цеiнтерв'Ю для однОго з найВiдомiшиХ нацiональних телевiзiйних KaHaJIiB. I цеiнтерв'Ю ранкоМ лобачать у випуску новин мiльйони глядачiв. Приrсгlал:
htфs :{Youtu.belsFEzNfCB s7M?lisHPL*Ows о8DGrгр9чmос7Й9rulхьj 05M_N,

Jавдання:
1. Пiдготуйтеся до iнтерв'ю, доцlимуючись нижче наведених порад.
2. Запишiть на вiдео ваше iнтерв'ю. Вiдео не мае перевищувати 5 хв.
3. Готовий вiдеозапис вашого iнтерв'ю збережiтi на ryгл Дисц,вiдкрийте достуП длЯ користувача <JIях Тетяна Леонiдiвна

(t,liakh@kubg.edu.ua)>> та розмiстiсть на сторiнцi електронного
курсу.

Критерii оцiнюванrrя:
1. Змiстова скJIадов а - 4 бали (д"". завдання)
2.Креативнiстъ- 1бал
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,2
!одатковi: 1-5

6,3' Форми проведення модулъного контролЮ та критерii оцiнюванЕя.
МодульНий контРоль здiйснюетъся у "".o"!i тестуван"" 

" "o.n 
po'Hoo,y

Kypci.
Студентами пропОнуютъся TecToBi завданшI у кiлькостi25 питанъ.
Вudu mecmoтLlx завdань :

Iз вибором однiеi правилъноi вiдповiдi;
На встаНовленнrI вiдповiдностi запропонованих наборiв тверджень;



оцiнювання.
6.4. Форми проведеннЯ семестрОвогО контролю та критерii

за змiстовим модулем - не передбачено навч€tJIьним планом.

6.5.
контролю.

орiснтовний перелiк питань для семестрового комплексного

1, РозкрийТе сутнiсТъ понятЪ (адвокацiйна дiяльнiсть>>, <адвокацiйна
кампанiя>>.

2. Оберiть будь-яку групу клiснтiв соцiальноi роботи, чиi правадискримiнуютья i вони потребують адвокацii TxHix iHTepeciB. ВизначiтьпроблемУ (и) Й сУПеречнi.r.".. (ocTi) }' норN{аТиВно-ПраВоВиХ акТах' шопризводять до дискриN{iнацii Чiсi грirпи K-TicHTiB соцiалъноТ роботи.З, Охарактеризуйте piBHi адвокацiйноТ дiяльностi.4. охарактеризуйте методи адвокацitiноi дiяльностi.5, Охарактеризуйте деN,{онстрацiю як \Iетод адвокацiйноi дiяльностi.6. Охарактеризуйте пiкетl.вання як }1етод адвокацiйноi дiялъностi.7. Охарактеризуйте театратiЗованi дil.-Iства як метод адвокацiйноi
дiяльностi.

8, Охарактеризуйте голодування як }Iетод адвокацiйноi дiяльностi.9, Охарактеризуйте рiзнi способи взаспrодiТ зi ЗN4I в межах адвокацiйноi
дiяльностi соцiалъного працiвника.

10, ПереРахуйте cTpyкTypHi коrtпоненти, якi повинна мiстити доповiдназаписка.
1 1, Оберiть слово, яке найкраще пiдходить за зплiстом на мiсцi пропуску;<ЧиМ краще мИ Ъовнiшнi фактори, що впливаютъ на на,,I),СТРаТеГiЧНУ .rРОбrБ1l-r"пп правильнiше, що наша |ромадська кампанiя

досягне бажаного результаrуu. Ьiд.rовiдь обгрунтуйте.
\2, Охарактеризуйте етапи становлення адвокацiйноi дiяльностi в cBiTi.1з. !оберiть вислiв, який найбiльше пiдходить за змiстом на мiсцiпропускУ, Адвокацiя - це не просто вплиВ на суспiльну полiтику, а йголовним чином Обгрунтуйте свою позицiю.

_,__r! .Охаратеризуйте пiдготовку петицiй як метод адвокацiйноi
дlяльност1.

15. Охарактеризуйте змiст головних резулътатiв адвокацiТ.
16. Охарактеризуйте типи <мiшенейri uйопuцiйноi кампанii.



Оцiнка кiлькiсть ба_пiв
Вiдмiнно 100_90
дуже лобре
Добре

82-89
75-R1

Задовiльно
Щостатньо

69-74
60-6я

Незадовiльно 0-59

17. Охарактеризуйте
справах дiтей.

методи адвокацiйнот дiяльностi фахiвцiв служб у

18, ОхаРактеризУйте метОди адвокацiйноi дiяльностi фахiвцiв центрiв
соцiальних служб для ciM'i, дiтей та молодi.

1 9. Розкрийте cyTHicTb понять ((адвокацiя>>, <<адвокатування).
20, ОбгРунтуйте, чомУ адвокацiЙна дiяльнiсть е 

"".rо"оro для бiльшостi
|ромадських органiзацiй cBiTy.

6.6. Шкада вiдповiдностi оцiнок
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8. Рекомендованi джерела
основна
1. Адвокацiя: метод. рекомендацii [Електронний ресурс] / Пiд ред.

Т. Щешко. - К. : Мiжнародний Альянс з ВIJI/СНI.Щ в YKpaiHi, 2015. - 148 с. -
Режим доступу до ресурсу:
http :/ilwvw. aidsalliance. org.ualrullibrary/our/advocacy/pdf/mg5.pdf

2. KepiBHi ПРинциПи з планування та проведеннrI адвокацiйних кампанiй
[Електронний ресурс] / [Ярослав Юрчишин, Ярина Ясиневич, Катерина
ермiлова] // Лабораторiя законодавчих iнiцiатив. USAID. Фонд Схiдна

Режим доступу до ресурс\,:
0I7l|0lAdvokasi.pdf

1. Адвокацiя для проваiлдерiв правовоI допомоги : посiбнrlк
[Електронний ресурс] / [В. Басв, I. Бринош, Л. Щенисенко та iH.]. - К. :

УкраIнська фундацiя правовоi допоlrIоги, 2016. - 52 с. - Режим доступу .]о
ресурсу: http://ulaf.org.ualrvp-content/uploads/20] 7/02lPosibnik-z-advokatsi},i.pdi

2' Базiлевич Щ. Каl'rпанiя з адвокаЦiТ як iHcTpyMeHT впливу на полiтикr
щоДо М€шого та середнього бiзнесу [Електронний ресурс] / Щ. Базiлевич. _ К. :

Програма USAID "Лiдерство в еконо\tiчнол,tуврядуваннi", 2016. - 2О с, -
Режим доступу
http ://onenaid. sov.ual attached/
|10З220920З7 .рdf

з. ПосiбниК з адвокаЦii : осноВи Caritas Еurора [Електронний ресурс]
|бlа]. KapiTac УкраТни, 2017. 24 с. Режим доступу до ресурс} :

http ://www. caritas. eu/site s/de fаu ltlfi l es/advoc асу handbook ua.pdf
4. Посiбник з адвокацii для iночого руху в ykpaiHi : посiбшшс

[Електронний ресурс] / [В. КучереносоВ, Л. Чернявська, Т. Гончарук та i".].-
К. : Украiнський жiночий фо"д, 2017. - 101 с. - Режим доступу до ресурсу:
https ://www.uwf. оrg.uаlfi lesДosibnyk z Advokacii_UЧДF_2O 1 7.pdf

5. Проведение кампаний по адвокации : у^lеб. пособие [Електроннrй
ресурс] / А. Левин, Л. Логгиновз, о. Семерик и др. - Вильнюс : Слryжба
партнерства EuroCaso в Восточной Евопе, 2004. _ 44 с. - Режим достуttу до
РеСУрсУ: http://astau.org.ual_Files/Doclib/O039/advocacy_campaigns.pdf

9. Додчrковi ресурси (за наявностi)
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