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1. Опис навчальноi дисциплiни

НайменуванЕя показникiв
Характеристика дисциплiни за

формами навчання
денна заочна

Вид дисциплiни професiйно-орiентована
Мова викладання, навчання та оцiнювання украiнська
Загалъний обсяг кредитiв / годин 2lба
Курс 5

Семестр 9

Кiлъкiсть змiстових модулiв з розподiлозл:
Обсяг кредитiв 2

Обсяг годин, в тому числi:
Аудиторнi 16

Модульний контроль 4

Семестровий контроль 10

Самостiйна робота 30

форма семестрового контролю

2. Мета та завдання навчальноi дисциплiни.
метою викладання навч€шъноl дисциплiни <<мотивацiйне консультування у

соцiальнiй роботil> е сrтрияння оволодiнню студентами основними знаннями та

вмiннямИ В галузi консульТативноТ дiяльностi, необхiдними для наданшI

iнновацiЙних соцi€lJIьних послуг клiентам з урахуванням суIасних тенденцiй у
ьяiжнароднiй соцiалънiй роботi.

основними завданнlIми вивчення дисциплiни <<Мотивацifurе консульryваннrI

,v соцiальнiй роботЬ с:

- розкрИти cy{acнi HayKoBi уявленнЯ про мотИвацiйне консультування;

- ознайомити з теоретико-методологiчними засадами мотивацiйного
кOвсулъТування в соцiа-пьнiй сферi й особливостями дiялъностi соцiатtьного

працiвника щодо використаннrI методiв i прийомiв даного виДу роботи з

рiзними категорiями клiентiв;
сформувати мотивацiйну, когнiтивну та операцiйну скдаДовi готоВностi

оrуд""rй до здiйсненнrl мотивацiйного консультування у соцiальнiй роботi з

lэiзними категорiями отримувачiв посJryг;
_ознайомити з технологiями мотивацiйного консультування,

задоволення потреб i досягненнrI позитивноi мети клiентами;

-ознайомити зi сrrецифiкою проведенням мотивацiйного консультування
соцiальним гrрацiвником та вiдпрацювати вiдповiднi навички на практицi.

3. Результати навчання за дисциплiною.
згiдно з вимогами освiтньо-професiйноi програми студенти повиннi знати

fiро:
rСУтнiстЪ теорiй змiн поведiнки та мотивування до змiн;

як засобiв



oнayкoBi погляди та пiдходи до мотивацiЙного консулътування;

отеоретико-методологiчнi засади мотивацiйного коЕсультування в

соцi€lJIьнiЙ сферi;
оособливостi дiяльностi соцiЕlльного працiвника щодо використання

методiв i прийомiв мотивацiйного консультування з рiзними категорiями

клiентiв;
оiнструменти мотивацiйного консулътування, як засоби задоволення

потреб i досягнення IIозитивноi мети клiентаNIи;

.сп9цифiкУ щроведенIUI мотивацiйного консулътування

працiвником.
Умiти:
оволодiти навиIIк€}NIи опису отриманих резулътатlв tllд час

соцiальним

проведення

консультативного консультуванн4;
.розрiзняти HayKoBi пiдходи та теорiI мотивацiйного консультуванIL,I у

ýоцiалъЕiй роботi;
.застосоВратИ iнструментИ мотивацiйного консулътування дJUI рlзних

категорiй отримувачiв послryry соцi€tпънiй роботi ;

ВiдповiДно дО освiтньо-професiЙноi прогр ами 2з1,00,01 Соцiальна робота

(ок з. одФ. 01), пiсля iйо."rо опануванЕя навчаJIъноi дисциплiни

<<мотивацiйне консупътування У соцiаlrънiй роботi>>, студенти набувають

загапън'D( i фа>rовиХ компетеНцiй ,u отриiчrуIоть i демонструють програмнi

резулътати }Iавчання, що наведенi у табл, 1,
Таблиця 1

компетенцii стулента, ят<пй оrrанував дисциrrлiну
((Мотивацiйне консуJIътуванЕя у соцiальнiй роботil>

@u"uдба"оi*оrrе"""цiТ _ ._ _ 
l

Зд"rri.r" д" прогнозування стратегii професiйноТ 
|

дiяльностi та генерувати HoBi iдет й нестандартн1 l

пiдходи до Тх реалiзачii (креативнiсть), 
l

здатнiстъ iнiцiювати, планувати й управJIяти змlнами

для вдоскоца_шенrrя iснуючих соцiальних структур,

Оперування основними методами та технiками

соцiо@ -
ЗнаннЯ "yru"""* борпл i *.тодiв соцiальноТ роботи з

рiзними групами-отримувачiв послуг, можливiсть

Ъдurrrу"urи роботу до с)гчасних реалiй
Здатнiстъ використовувати знання в гаJryзl соцlально1

полiтики, акту€lJIъних соцiальних проблем та пiдходiв

у органiзацii наданшI допомоги отримувачам послуг,

Готовнiсть до упровадження дистанцiйноi освiтнъоТ

l та консYльтurr"*rот дiяльностi, використання IKT-

lтехнологtи.

Шифр компетенцii
зк_4

зк-6
( з агалънi коIчIц9I9ццф_
Фк_8
(фаховi комл9f9ццф
прн

гtrн

прн 10
(програмнi резупътати
навчання) _



4. Струкryра навчальноi дисциплiни

Тематичний план для денн9i форми навчання

Назва змiстових модулiв, тем
Еодо

Йзподiп годин мiж видами робiт
Аудиторна:

t-iо
д
о:i

ЁЕ
ФF

а
z
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н
ь1

li

g
н(ýаою
сýн

д

х
Ф

цL

ктичнi пiдходи до мотивацiйногопра]

9 2 7

Теrа 2. Сутнiстъ мотивацiйного
консультування, принципи,
структура. Стратегii мотивацiйного
консулътування та етапи змiни
поведiнки

|2 2 2 8

\лппrzпьтrий контполъ 2

Разом 2з 4 2 15

\дотивацiйного консупътування уIи

GЙа 1. Iнструменти мотивацiйного
консулътування отримувачiв
соцiальних послуг. Технiки балансу

прийняття рiшення.

tз 6 7

Te*u 2. Етатли вирiшення проблеми,
rт.r ттa\ пя т{ня nтTot]v_

|2 4 8

21\4одyльний контролъ
Разом 27 10 15

Пiдготовка та проходженнJI
контропьних заходiв

10

Усього б0 4 |2 30



5. Програма навчальноi дисциплiни

Змiстовий модулъ 1

Теоретичнi та практичнi пiдходи до мотивацiйного консультування

Лекцiя. Тема 1. Teopii мотивацii. Модель змiни поведiнки.
Поняття потреб та мотивацiТ. Огляд теорiй мотивацii (Маслоу, Герцберг,

Макклелланд, Вруr). OcHoBHi ознаки мотивацii та умови ii виникненнrI.
CyTHicTb спiральноТ моделi змiни поведiнки. Складовi елементи змiн:
актуалънiсть (важливiстъ), впевненiсть, готоЬнiсть. OcHoBHi шшяхи змiни
поведiнки. Стадii та процес змiн.

OcHoBHi поняття: потреби, мотивацiя, спiральна модель, впевненiсть,
готовнiсть, акту€Lпънiстъ.

Лекцiя. Тема 2. CyTHicTb мотивацiйного консультування, принципи,
структура. Стратегii мотивацiйного консультування та етапи змiни поведiнки.

Сугнiсть мотивацiйного консулътування та його мета. Складовi процесу
мотивування та змiст мотивацiйного консультування. Принципи, структура
мотивацiйного iнтерв'ю. Завдантrя соцiального працiвника на кожнiй зi стадiй
змiни поведiнки. Змiст стратегiй мотивацiйного консультування. Зв'язок
стратегiй мотивацiйного консультування та етапiв змiни поведiнки. Навички
соцiального црацiвника-консультанта, якi допоможуть йому бути успiшним.

OcHoBHi поняття: мотиваrдiйне консультуванIIJI, структурц процес, змiна
поведiнки, етапи поведiнки, мотивацiйне iнтерв'ю.

Практичне занrIття. Тема 2. Сугнiсть мотивацiйного консулътування,
принципи, структура. Стратегii мотивацiйного консультування та етапи змiни
поведiнки (2 год.)

Змiстовий модуль 2
Iнструменти мотивацiйного консультування у соцiальнiй роботi

Лекцii тематичним планом не передбаченi.

Практичне заняття. Тема 1. Iнстррленти мотивацiйного консулътування
отримувачiв соцiальних послуг. Технiки балансу прийняття рiшення.

Практичне заняття. Тема 2. Етапи вирiшення проблеми, подолання опору.



Вид дiяльностi студента
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Вiдвiдування лекцiй 1 2 2
Вiдвiдування семiнарсъких занять 1

Вiдвiдування шрактичних занrIть 1 1 1 5 5

Робота на ceMiHapcbKoмy заняттi 10

Робота на практичному заняттi 10 1 10 5 50
Лабораторна робота (в тому числi
допуск, виконання, захист)

10

Виконання завдань для самостiйноi
роботи

5 1 5 1J 15

Виконання модульноТ роботи 25 1 25 1 25
Виконання IНДЗ з0

Разом 4з 95
максимальна кiлькiсть балiв: 138
Розрахунок коефiцiента: максимаJIьно можлива кiлъкiсть балiв: 138.
Коефiцiент: 1,38. Розрахунок балiв, отриманих студентом (приведення до
вiдповiдностi, де максимум - 100), здiйснюеться за формулою: Х : 1,38 :
кiлькiстъ балiв рейтинговий пок€Lзник успiшностi студента (де Х
кiлькiсть балiв, отриманих студентом протягом вивчення курсу).

б. Контроль навчальних досягнець

б"l. Система оцiнюванIIя навчальних досягнень студентiв

е.2, Завдання для самостiйноi роботи та критерii iT оцiнювання.

Змiстовий модулъ 1

Теоретичнi та црактичЕi пiдходи до мотивацiйного консулътування

Завдання 1. Рефлексiя власного досвiду змiн поведiнки, звичок або способу
життя за методикою <<Як змirrrоюсь я)).

Вимоги: обсяг - 2 друкованi аркушi (Times New Roman, 12).
Критерii оцiнки:

.завдання виконано у повному обсязi, проведений аналiз, спiвставлення,
зробленi висновки, наведенi приклади з життя, в наявностi особистiсна думка
студеЕта - 5 балiв.

озавдання виконано у повному обсязi з використаннrIм додаткових
наукових джерел iнформацii, зробленi висновки - 4 бали.



озавдання виконано у повному обсязi з використаннrIм додаткових
наукових джерел iнформацiТ - 3 бали.

сзавдання виконано, €uIе мае тiльки описовий характер - 2 бали.
.завдання виконано частково - 1 бал.

Змiстовий модулъ 2
Iнструменти мотивацiйного консультування у соцiальнiй роботi

Завдання 2. Робота з методикою <<Координати .Щекарта> за проблемною
ситуацiсю, яка потребуе рiшення, за вибором студента.
Критерii оцiнки:

.завдання виконано у повIIому обсязi з використанням додаткових
наукових дх(ерел iнформацii, гlроведений аналiз, спiвставлення законодавчоi
бжи, зробленi висновки, наведенi пршслади з життя, в наявностi особистiсна
думка студента - 5 балiв.

.завдання виконано у повному обсязi з використанням додаткових
наукових джерел iнформацii, проведений аналiз, зробленi висновки - 4 бали.

.завдання виконано у повному обсязi з використЕ}нням додаткових
наукових джерел iнформацii - 3 бали.

озавдання викон€ш{о, спцраючись тiльки на матерiа-tlи лекцii та мае
описовий характер - 2 бали.

.завдання виконано частково - 1 бал.

Завдання 3. Робота з методикою <,Щенъ незЕtIIежностi>> за гlроблемною
сiатуацiсю, яка потребуе рiшення, за вибором студента (5 балiв).
КритерiТ оцiнки:

озавданнrI виконано у повному обсязi з використанням додаткових
наукових джерел iнформацiТ, гlроведений аналiз, спiвставлення законодавчоi
бжп, зробленi висновки, наведенi приклади з rkиття, в наявностi особистiсна
думка студента - 5 балiв.

озавдання виконано у повному обсязi з використанням додаткових
наукових джерел iнформацii, проведений аналiз, зробленi висновки - 4 бали.

.завдання виконано у повному обсязi з використанням додаткових
неукових джерел iнформацiТ - З бали.

.завдання виконано, спираючись тiльки на матерiали лекцii та мае
огlисовий характер - 2 бали.

сзавдаЕня виконЕшо частково - 1 бал.

Завдання 4. Розроблення плану втiлення прийнятого рiшення у життя За

запропонованою матрицею (5 балiв).
Критерii оцiнки:
.завдання виконано у повному обсязi з використаннrIм додаткоВих

наукових джерел iнформацiТ, проведений аналiз, спiвставленнrl, зроблеНi



висновки, наведенi приклади з життя, в наявностi особистiсна думка студента -
5 балiв.

.завдання виконано у повному обсязi з використанням додаткових
наукових джерел iнформацiT, проведений аналrriз, зробленi висновки - 4 баlти.

озавдання виконано у повному обсязi з використанням додаткових
наукових джерел iнформацii - З бши.

озавдання виконано, спцраючись тiльки на матерiали лекцii та мае
описовий характер - 2 балм.

.завдання виконано частково - 1 бал.

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерii оцiнювання.

Модульний контроль знань студентiв здiйснюеться пiсля завершенЕя
вивчення навчЕtпьного MaTepialry мо,ryJIя дисциппiни. Виконання модульноТ

4 бали;

рсlботи вiдбуваеться в тестовому режимi з використанням роздрукованих
завданъ. Завдання розподiляютъся за piBHeM складностi:

оtIроста вiдповiдь ((таю) чи <<Hi>> - 0,5 балiв;
.вибiр вiдповiдi з 4 та бiльше BapiaHTiB - 1 бал;
озавдання, якi потребують знань визначень, або пов'язаних з заповненням

таблиць - 1,5 бали'
.творчi завдання - 2 баsм.
Загальна кiлькiстъ питань у одному BapiaHTi розподiля€ться так:
опитання, що передбачають просту вiдповiдь (таю) чи <<Hi>> - 8 х 0,5 балiв:

оIIитанн;I9 що передбачають вибiр вiдповiдi з 4 та бiльше BapiaHTiB - 8 х 1

баr: 8 балiв;
сзавдання, якi потребують знань визначень, або пов'язаних з заповненням

таблицъ - б х 1,5 бали : 9 балiв;
.творчi завдання - 2 х2 бали: 4 ба.гrи.

В запежностi вiд спрямованостi модуля (теоретичний або практичний)
кiлъкiсть питанъ за piBHeM складностi може змiнюватися, aJle загаlrьна кiлькiсть
балiв у cyMi повинна складати 25.

6"4. Форми проведення семестрового контролю та критерii оцiнювання.

Не передбачено навч€шьним планом.

б,5. Орiентовний перелiк питань для семестрового контролю.
CyTHicTb поняття потреби та мотивацiя.
TeopiT мотивацiТ.
Сутнiстъ спiралъноi моделi змiни поведiнки.
Стадii змiни поведiнки та процес змiн.
CyTHicTb мотиваrдiйного консультування та його мета.
Складовi процесу мотивування та змiст мотивацiйного консулътування.



Принципи, структура мотивацiйного iHTepB' ю.
Завдання соцiального працiвника на кожнiй зi стадiй змiни поведiнки.
Змiст стратегiй мотивацiйного консультування.
Зв'язок стратегiй мотивацiйного консультування та етапiв змiни поведiнки.
Пiдтримуючi запитання у мотивацiйному консультуваннi.
Арсенал прийомiв та iHcTpyMeHTiB (вправ, TexHiK), якi може

використовувати консультант у ходi мотивацiйного консультування.
СтратегiТ подолання опору клiента.
Ролъ ефективного планування у мотивацiйному консультуваннi.
Роль ciM'i та найближчого оточення у змiнi поведiнки.

6.6. Шкала вiдповiдностi оцiнок

Оцiнка кiлькiстъ ба;liв

Вiдмiнно 100-90

Дуже добре
Щобре

82-89
75-81

Задовiлъно
Достатнъо

69-74
60-68

Незадовiльно 0-59
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