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1. Опис навчальноi дисциплiни

Найменування показникiв
Характеристика дисциплlни за

формами навчання

денна заочна

Вид дисциплiни обов'язкова
Мова викJIад€tння, навчЕIння та оцiнюваIIня украiЪська

Змiстовий модуль <Актуальнi соцiальнi пlроблеми та соцiальнi iнновацiТ>

Загальний обсяг кредитiв / годин 1/30
Курс 5

Семестр 10

обсяг кредитiв 1

Обсяг годин, в тому числi: 30

Аудиторнi 8

Модульний контроль 2

Семестровий контроль 15

самостiйна робота 5

Форма семестрового контролю

2.Мета навчальноТ дисциплiни полягае у засвоеннi методики наукоВиХ
дослiджень,.пiдготовцi студентiв до органiзацii та проведення самостiйнОГО
наукового дослiдження з актуальних соцiалъних проблем та здiйсненНi
науковоТ дiялъностi.

Завдання навчальноi дисциплiни :

- визначати актyальнi соцiальнi проблеми, що потребують розв'язаЕня;
- здiйснювати наукову дiялънiсть у су{асних соцiокулътурних yMoBEIx;

- розробляти методики дослiджень акryальних соцiальних проблем;
- фахово аЕалiзувати iнформацiю, оцiнювати повноту та можливостi iT

використанЕя у науковiй та практичнiй дiяльностi;
- геЕерувати та проваджувати соцiальнi iнновацii задля вирiшення соцiапЬниХ
проблем;
- розробляти та реалiзовувати гIевнi рекомендацii щодо розв'яЗаННЯ
актуальних соцiальних проблем в соцiальнiЙ роботi.

3.Результати навчацня за дисциплiною.
Опанування курсу забезпечить формування у студентiв знанъ щодо
- загалънот характеристики наукового дослiдження;
- особливостей методологiТ дослiджень актуальних соцiальних проблем;
- процедури наукового дослiдження;
- методики дослiджень соцiальних пробJIем;
- методiв, iнструмент€ulъних та програмних засобiв сl"rасних iнформацiйно-
комунiкацiйних технологiй застосовуваних в опрацюваннi рiзнrrх видiв даних;
- технологiй створення i застосування e-pecypciB для наукових дослiджень;



- оформлення результатiв наукового дослiдження.

Пiд час практичних занять, самостiйноТ роботи студенти набувають умiння та
навички:
- органiзацiТ, плануваннrI та проведення наукового дослiдження;
- вибору та застосування адекватних методик, ефективних фор, та методiВ

розв'язання соцiальних проблем;
- н€Llrагодження взаемодiТ та партнерства з клiентами;
- аналiзу результатiв щодо розв'язання акту€tльних соцiальних проблем;
- надання рекомендацiй щодо ефективних шляхiв розв'язання соцiальних
проблем.

У результатi опанування дисциплiною у студентiв формуються TaKi

компетенцii (табл. 1).

Таблиця 1.

Компетенцii сryдента, який опанував дисциплiну

Шифр компетенцii Розшифровка надбаноi комгrетенцii
зк-1
зк-2
( з ага-,t ьн iкомпетенцii)

Здатнiсть до критичного мислення, аналiзу та синтезу
Здатнiсть ш,чкати. обробляти та аналiзувати iнформацiю з

рiзних джеl]еjI
Фк-2

Фк-9

Фк- 10
(фаховiкомпетенцii)

Здатнiсть професiйно дiагностувати, прогнозрати,
проект).вати та моделювати соцiальнi ситуапiТ
Здатнiсть до розроблення, щrравлiння, монiторингу та
оцiнки соцiальних проектiв i програчr
Здатнiсть генерувати та rrроваджувати соцiальнi iнновацiТ
задля вирiшення соцiальних проблем
Здатнiсть планувати, здiйснювати, аналiзувати,
iнтерпретувати та презент}ъати резyльтати дослiджень

прн

прн 2

прн 8

прн 9

прн 11

(програмнi результати
навчання)

Здатнiсть аналiзувати соцiальний та iндивiдуа_llьний
контекст проблем особи, ciM'i, соцiальноi групи, громади,

формулювати мету i завдання соцiального дослiдження,
планувати втрr{ання з профiлактичноi та (або)

корекцiйною метою
Здатнiсть визначати методологiю прикладного Еаукового
дослiдження
Здатнiсть здiйснювати кiлькiсний i якiсний аналiз
емпiричних дzlних
Здатнiсть критиIIно осмислювати проблеми та оцiнювати

результати в науковiй та (або) професiйнiй дiяльностi на
межi предметних галузей
Здатнiсть органiзоврати спiльну дiяльнiсть фахiвцiв
рiзних галузей i непрофесiоналiв, здiйснювати iхню
пiдготовку до виконання завдань соцiальноТ роботи



4.Струкryра навчальноТ дисциплiни

Тематичний план для денноТ форми навчання

Назва змiстових модулiв, тем
лодо

Розподiл годин мiж видами робiт
Аудиторна:
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Змiстовий модуль <<Актуальнi соцiальнi проблеми та соцiа,тьнi iнновацii>

Тема 1. CyracHi трактування поняття
<соцiальнi iнновацiТ>. Соцiальнi iнновацiТ

у суrаснiй соцiальнiй роботi

2 2

Тема 2. Iнновацiйнi технологii в рiзних
соцiальних iнститутах

2 2

CeMiHapcbKe заняття 1. Особливостi
використання iнновацiй у соцiальнiй
роботi

2 2

Практичне заняття. Круглий стiл:
Аналiз наукових дослiджень з проблем
iнновацiй у соцiальнiй та соцiа_пьно-
педагогiчнiй Teopii та практицi.

2 2

СР1 На ocнoBi аналiзу наукових
дослiджень ( 5 статей) визначити Тх

iнновацiйнi пропозицiТ.

5 5

Модульний контроль 2

Разом 15 4 2 2 5

семестровий контроль 15

Усього 30 4 2 2 5



5.Програма навчальноТ дисциплiни

ЗМIСТОВиЙ модулъ 1.

ЛЕКЦIЙНI ПЛАНИ.

Тема 1. {.vч*а*вяЁ травж,н,.чýýЕаýýаай ЕЕяэýýýý,Етý 
u'{:ФцЁевJ€ýugаа 

iяав,я*кttъхзЬж"

( 2 год.).
L]ч,,.lit*н"lрiiý,гчHrlHHri l!{}jlfi],-гя "с{эiiilljэьн;1 iннrэrз*lliя"
С*цilльл;а itэ::*шацiя яlt ai rl*gi iд*?, ;<*яцеrlти Totц* {.пfpff:a грума}; &'j пр*эзеt

з,ltilчЕ:l;*1-1::s* :зпtiг: {,rр,ъ la l}}\ rl;r}; r*i :з;liЙq;ri*:-лt*яl зь,тill ыL}ныр*i н{ъ ъ lT*l**,ili.HIlj ,l*;:*fi

{тl;еэ,я r;:з,l;;r.л. Клirrифiнаrtiя ви,энач*L|ъ пtзГз;,,д*тззrt,а ч т,еltиГ; сrзrэсiб: Фдýа ГруПа
.,...:."

Соltiа",эьнiз*lэ*лiтlt.+нi iл+нrзп;lrti;' :э;tлlrз'ti}н},rь HcBi {эезръ,t;,r 0рганiзацiТ гр*ъзаДСъЫrlъ

рvчi* i пrзr-:iтtэ.тr{l{х fiilpTiti, лt;rд*llJlя _jtэгlrэl:r:гlr б*зр*&iттtъз+а, пel,t*'iollcpau, дiтяrа,
rл;..г*нiзаttiglъl *х*рt}ни 1},,1t:F*}*'ý лq,ъщ*,iннq,эg*lаiТ зэ рi*нсьэ fi*ýrl:}ни: епtЭХа.,ЭЬЖj"

,iЁ{}{т*ý}fiрr дiТ - Hil гл*fiалънi, ttll*iлiзащiflrнi- нацi*l,тальнi. р*гi*энэльнi, л*калЬНi,

1,дrl кл_llзi ,

С*r;iiз;эьяэ iт-знгэ*эцiя тttlв'ял:з_r-*.ться 1з llp*l_tfct}},l з:triйси*ння зм'rlз {тlрийпя:эЯ i

lзllp*B;l..tritif lltlя рiшеr;ьi" С,:цi*льrl*t ip-ll;*Ballitlэ яli Tl,poELq\: ;зiдъэ;lа*д>ýе1111Я1

п*тр*ý i пр*ýл*л,,э

,з;iг*ýi* i нtзlзu у соцlаrJr";rifr r{з*рi,

l *,lu-l-ilиil ;гфiцит t}ir:aHc1.,*i]llliя ttl]ЁL}ввfд*11?rfl. lj*aтal-ta гзр*ф**i*trl&хьt:rъ4х r;ал;:i*.

rr*рспfкl-ива f кL}р*чfлl{iя рtлбrrчиь \]it,ць" rrilLlitllb--lifiя ё*зрrэýiз--rя * Kip_y Р*ЗЕИ'Гit}'
1ъ{}гэ,i,=f ]н*гФ iнlltlg*iiit,iiог(} l!|tt}iluц_, . .l,*, ll1"illrltiH. Lц{,} iтги1:\,ютл, iнновацij'- ъ*qэz;на

*:Tpiж*HHi лрrrfi;i*ъя *tэтtiальн*Т *t]э*рll"

llllýt.B""lrriiiгli t*\l}t}.l{}l ij i;л,tчцэllэ \ _t*rlч *]эtърrлl}\: \ 8ill,_ilн ti пргrlgз;li" _1uЫ\lt*llriB i

ýt\.; |:{эr113:Tbmi rTp*Tlf L ]t" э,,uч р*r*"- ьъл* ъiд#у*u.*r,r,r* 1,д*д{э ъ\\4н пъз{'гранý,

Тема 2. Iнновацiйнi технологii в рiзних соцiальних iнститутах. IнновацiЙНе
виховне середовище як системи використання перспективних педагогiчних
технологiй для забезпечення ефективностi виховання. Соцiальна робота
громадських органiзацiй. ТехнологiТ формування суб'сктноi соцiальноТ
активностi людини (проектнi, пошуковi, проблемного навчання, творчi,
продуктивнi). Волонтерство як джерело педагоiчних iнновацiй. У бiльlIэоСТi

,TiT,*pa:,ypttиK дiriер*:з ,ltrослij{},{rlкtt rriJ -'*l;rtilt.jэ.lJtt{i1,* 
itýtrэвацi€*ttз" рtэзу,п,tit*э'l-ь ttqЭВi

iдсТ ,r, fiу.qь-ккiйт *]э*рмi *iд ь:,г1:;r;,*гiэ*: дrз пр*дулtтi:з, аэ*tэ'я:з*яi зз r;сзтрс6*КТЧ

стfil;i.,lэ*с,л-лза {Biдrl*c*1,,!* Тх ,l1* 11*111|+*Т гръгзи}, {'*эllъ;х;эз"ll* i:,lл*trааэliя 
- 

rt;lйкраlЦа
к*н*тръ.к-цiя дJlý рrэзчп+iння 1i гtрt}д}..,к"yЕантая } ,I,ри*аl{з.lt:?Т *оцiадьн*Т змiни

tl* j lattl_l;_tгтt{* рilзtеtt:tя с*tti;*эьл,ллэТ tэg:rэб;lеь,tlэ. яgiс *] #iпьlх ефек,гlэ*tяиъя-



д$j_{iýъ}rиýа, життсздат}{им {sustainable}, а6* iслазrлочi рiз_1_1еrаrая, для яких стts*реl{нl

l{jнносэ:i tзýаникаюл,,ь п,ерева}кнФ j.iJlя сусхяi;,tь*:л,,ва в tдi;l*ъяу, Hi;K для *ýiрgмиХ ilаДИ*

*iдiв"
Розвиток молодiжних та дитячих iнiцiатив у процесi вихоВанНЯ.

Технологii релiгiйного (конфесiйного) вихованнrI. Недiльнi школи як ДоСвiД
посднання виховних завдань школи та релiгiйноТ громади. Виховне сереДОВИЩе

освiтнього закладу, його характеристики. Позашкiльнi закJIади освiти ЯК

середовище упровадження iнновацiйних технологiй.

Р eKolweHdoBaHi iнфорпtацiйнi dжерела :

Основна:5,8,11

Щопомiжна:З,8,13

CeMiHapcbкe заняття. Особливостi використання iнновацiй у соцiальНiЙ

роботi.

Р екомен d о в ан i iH ф ормацiйнi dж ер ела :

Основна лiтература:.1, 4

.Щопомiжна лiтература: 1 ,З,9

Практичне заняття. Круглий стiл: Аналiз наукових дослiджень з пробЛеМ

iнновацiй у соцiалънiй TeopiT та практицi.

Р екол,t ен d о ван i iH фор"l,t at1 iйн i d ж ер ела :

Основна лiтература: 1, 3

Щопомiжна лiтература:9, 1 0

б.Контроль навчальних досягнень
б.l.Система оцiнювання навчальних досягнень студентiв

Вид дiяльностi студента

с)
н Ч
*Hv
(dю ts

ооts1
сýЁч
а.Е

bZ

Модуль 1

- -оts
ij-,;

\lo

со(d.;

эФнюбл
zHýс)о'Dьa;
д.с

Вiдвiдування лекцiй 1 2 2

Вiдвiдування
семiнарських занять

1 1 1



Вiдвiдування
практичних зitнять

1 1 1

Робота на ceMiHapcbкoмy
заняттi

10 1 10

Робота на практичному
заняттi

10 1 10

Виконання завдань
самостiйноi роботи

5 1 5

Виконання модульноi
роботи

25 1 25

Разом 52

6.2.Завдання для самостiйноi роботи та критерii iT оцiнювання.

Самостiйна робота 1. Органiзацiя самостiйноТ роботи студентiв

о пiдготувати 5 анотацiй до статей з проблем iнновацiй у
соцiальнiй роботi.

. здiйснити анаJIiз трьох статей з проблем iнновацiй.

Критерiiоцiнки:
озавдання виконано У повному обсязi з використанням додаткових

наукових джерел iнформацii з рiзних г€lлузей знань, наведенi прiЗВиЩа НаУКОВЦiВ

та ik особистИй вклаД у розвиТок Teopii, проведений анаlriз, зробленi висновки,

посиJIання на працi, в наявностi особистiсна думка студента - 5 балiв.
озавдання виконано У повному обсязi з використанням додаткових

наукових джерел iнформацiт з рiзних гztлузей знань, проведений ан€}лiз,

спiвставлення, зробленi висновки - 4 бали.
озавдання виконано у повному обсязi з використанням наукових джерел

iнформацiТ - 3 бали.
озавдання виконано, спираючисьтiльки на матерiали лекцii -2 баlм.
озавдання виконано частково - 1 бал.

6.3Форми проведення семестрового контролю та критерiТ оцiнЮваННЯ.
За змiстовим модулем - не передбачено навч€lJIьним планом.

б.4Орiснтовний перелiк питань для екзамену.

1. Охарактеризуйте нормативнi документи, на яких вибуловуеться
мiжвiдомча взаемодiя працiвникiв соцiальноТ сфери.

2. Визначте особливостi соцiалъноi роботи в сrIасних соцiоКУЛЬТУРНИХ

умовах.
3. Визначте акту€tлънi соцiальнi проблеми, що потребують дослiджень.
4. Охарактеризуйте одну з iнновацiй cylacHoТ соцiальноi практики.



5. Охарактеризуйте aKTyaJIbHi соцiальнi проблеми щодо дiтей та молодi.

6. Можливостi застосування iнновацiй в соцiальнiй роботi.
7 . Схарактеризувати методологiчну роль фiлософii.
8. Розкрити cyTнicTb дослiдження акту€tпьноТ соцiальноi проблеми, його

специфiку.
9. ПропОзицii науковцiВ щодО iнновацiй у розв'язаннi соцiальних

проблем.
1 0.РозкрИйте особЛивостi дослiдження акту€tльноi соцiальноi проблеми.

проблем.
12.Особливостi застосування тестування у дослiдженнi.
13.Мета та завданнJI констатув€Lльного етаIry експерименту.
14.СхарактеризуЙте метоД контенТ - аналiзУ у дослiдження актуальноI

соцiа-rrьноТ проблеми.
1 5. Програма дослiдження актуЕtльноi соцiальноi проблеми.
16.Мета та завдання формувального етапу експерименту.
17.Схарактеризуйте метоД моделюВання У дослiдження акryалъноi

соцiальноТ проблеми.
1 8. СхарактеризуЙте етапИ дослiдження актуальноТ соцiальноi проблеми.
19. Здатнiсr"цроду*увати HoBi iдеi (креативнiсть) та адаптYвати iх до нових ситуаuiй У

соцiальнiй роботi
20.РозкРийте ролЬ теоретичниХ шлетодiв у дослiдженнi актуальноТ

соцiальноТ проблеми.
2 1 .ВизначеннЯ проблемИ дослiдження aкTyztлbHoT соцiальноТ проблеми.

6.б.Шкала вiдповiдностi оцiнок
Оцiнка кiлькiсть балiв

Вiдмiнно 100-90

Дуже добре
Добре

82_89
75-81

Задовiлъно
.Щостатнъо

69-74
60-68

Незадовiльно 0_59



7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛШИ
(( Актуальнi соцiальнi проблеми та соцiальнi iнновацiii>

Мо.ryлi Мо,ryль I

Назвамоryля Теоретико-методологiчнi основи дослiджень акту€Iльних соцiальнrл<

проблем

К-сть балЪ за модуль 52

теми лекцiй {.'з,чэ*нi lF;lKT}-p,i{,{,rJ * гt{.}ftят,I,* ({dl,?l1irl]bHit iнн<этззт\iя,t, Соцiальнi
iнновацii у сучаснiй соцiа"Iьнiй роботi ( 1 ба,т)

Iнновацiйнi технологii в рiзних соцiальних iнститутах (1бал)

Теми практичнI,D( та

семiнарськrл< занять
CeMiHap. Особливостi використання 1нтерактивних
технологiй ( 11 балiв)
Практичне заняття. Круглий стiл: Аналiз наlкових дослiджень
з lrроблем iнновацiй у соцiальнiй та соцiально-педагогiчнiй
Teopii та практицi.( 11 ба_ltiв)

Самостiйна робота CP.l пiдготyвати 5 анотацiй до статей з проблем iнновацiй у
соцiальнiй роботi.
здiйснити ана-цiз трьох статей з проблем використання
iнновацiй (5 ба"лiв)

Види поточного ко}тгроJIю N4олульна контрольна робота 1

(25 балiв)

Розрахунок коефiцiснта: Максимaльно можJIива кiлькiсть ба-пiв: 52. Коефiцiент:0,52.

Розрахунок ба_шiв, отриманих студентом, здiйснюеться За фоРмУЛОЮ:
х : b,Si : кiлькiстЬ балiВ - реЙтингОвий показНик успiшностi студента (ле Х - кiлькiсть балiв,

отриманих студентом IIротягом вивчення курсу)
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основна:
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з" Сисосва с. о., КристоПчук Т. С. Педагогiчний експеримент у наукових

дослiдженнях неперервнот професiйнот освiти : навч.-метод. посiб.

Лучьк : ВАТ <<Волинська обласна друкарня), 2009. 460 с.

4. Соцiальна педаГогiка : теорiя, технологiТ та iсторiя : навч.-метод. посiб.

для пiдгОт.дО держ. атест. сryд.за освiт.-квалiф. рiвнем,,бакалавр" l за

ред. П. М. Гусака, I. е. остапйовсъкого. Луцък: Вежа-,Щрук,2013. З24с.

,Щодаткова:
5. ДрхiПова С. П. осноВи соцiально-педагогiчних дослiджень. Черкаси,

20||.2З9 с.
6. Борисова Ю.В. Методологiя та методи соцiальних дослiджень:

Навч.посiб. - К.:ЩI]ССМ, 2003. - 2tбс.
7. Лаппо в. в. основи педагогiчних дослiджень : навч.-метод. посiб. IBaHo-

Франкiвсък : HAIP,20|6.284 с.

8. Луков В. Д. Социальное проектирование : учеб. пособ. Москва,
2003.175 с.

9. Основи наукових дослiджень : конспект лекцiй/ укладач Е,. В.
Колiснiченко. Суми : Сумський державний унiверситет, 2012. 83 с.

10.Програми вищих педагогiчних закладiв освiти: Основи наУКОВИХ

дослiджень / Укл. В. К. Сидоренко, П. В. ,Щмитренко. КиТв, 2000.
11.Корягiн М. В., Чiк М. Ю. Основи наукових дослiджень : навч. ПОСiб.

Киiв : Алерта, Правова сднiсть, 2014.622 с.



ПЛАНИ СЕМIНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИ[IНИХ ЗАНЯТЬ

модуль 1.

CeMiHaPcbKe заняття. особливостi використання iнновацiй у соцiа;rьнiй

iнновацiйних пропозицiй науковцiв були розв'язанi.
з. Визначити ефективнiсть iнновацiйних пропозицiй науковцiв. Навести

експериментальнi данi.

Лiтература:
Основна: 4, |,2.
,Щодаткова:. 9,7 , 5.

роботi.
Обговорення питань:

1. Можливостi застосування iнновацiй в соцiальнiй роботi.
2. об'екТи iнноваЦiйноI дiяльностi: HoBi знання, ocBiTHi технологii i програми,

соцiалъних послуг.

OcHoBHi поняття: iнновацiТ, соцiалЬна робота, дiагностика, проблеми, потреби,

отримувачi соцiальноi послуг.
Лiтература:
Основна;4,З,2.
Щодаткова;7,9, ||.

ПрактиЧне заняТтя. Круглий стiл: Аналiз наукових дослiдженъ з проблем

iнновацiй у соцiальнiй теорii та практицi.
1.На ocHoBi аналiзУ науковиХ дослiджень визначити iнновацii ( до 5-ти aBTopiB)

запропанованi науковцями.
2.Якi соцiалънi проблеми отримувачiв соцiальних послуг завдяки


