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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни  обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4 / 120 

Курс 5  

Семестр 9  

Обсяг кредитів 4  

Обсяг годин, в тому числі: 120  

Аудиторні 32  

Модульний контроль 8  

Самостійна робота 80  

Форма семестрового контролю залік - 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Технологія організації та 

активізації громад» є: підвищити рівень поінформованості студентів про зміст 

соціальної роботи в громаді та сформувати у них навички активізації громади 

до вирішення соціальних проблем. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Технологія організації та 

активізації громад» є: 

- розкрити зміст понять «громада», «активізація громади», 

- «технології»; 

- проаналізувати принципи та етапи активізації громади; 

- обґрунтувати провідну роль участі членів громади в процесі її активізації 

та формуванні соціального капіталу; 

- ознайомити студентів з етапами оцінки громадою своїх потреб; 

- опрацювати на практиці окремі методи оцінки потреб громади та 

- пріоритизації соціальних проблем громади; 

- сформувати в студентів навички щодо розробки плану дій по вирішенню 

соціальних проблем громади. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

- Аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем громади, 

формулювати мету і завдання соціальної роботи, планувати втручання в складних і 

непередбачуваних обставинах відповідно до цінностей соціальної роботи; 

- Розробляти соціальні проекти на високопрофесійному рівні; 

- Знання теоретичних основ соціальної роботи в громаді;  

- Знання інноваційних форм та методів активізації громади; 

- Вивчення потреб громади та їх застосовування у соціальній роботі. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 

У
сь

о
г
о

 

Розподіл годин між видами робіт 

Аудиторна: 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 

Л
ек

ц
ії
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ем
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и
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Л
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і 

Ін
д

и
в
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у
а
л
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н
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Модуль 1. Громада як об’єкт соціальної роботи 

Тема 1. Сучасні підходи до розуміння 

громади як об’єкту соціальної 

роботи 

14 2 - 2 - - 10 

Тема 2. Сучасні підходи до розуміння 

громади як інституту громадянського 

суспільства 

16 - 2 4 - - 10 

Модульний контроль 
2  

Разом 32 2 2 6 - - 20 

Модуль 2. Правовий та етичний аспекти активізації участі громадян у місцевому самоврядуванні 

Тема 1. Політико-правове регулювання 

роботи в громаді: вітчизняний і 

міжнародний аспекти 
24 2 - 2 - - 20 

Модульний контроль 
2  

Разом 26 2 - 2 - - 20 

 

Модуль 3. Сприяння розвитку громадської активності та підтримки громадських ініціатив 

Тема 1. Огляд діяльності державних та 

громадських організацій, благодійних фондів 

з розвитку громадської активності та 

підтримки громадських ініціатив 

10 2 - 2 - - 6 

Тема 2. Фонди громад в Україні та світі 10 - 2 2 - - 6 

Тема 3. Банки молодіжних ініціатив 10 - - 2 - - 8 

Модульний контроль 2  

Разом 32 2 2 6 - - 20 

Змістовий модуль 4. Методи активізації громади для вирішення її соціальних проблем та потреб 

Тема 1. Методи оцінки потреб громади 10 2 - 2 - - 6 

Тема 2. Методи оцінки громадою своїх 

потреб 8 - - 2 - - 6 

Тема 3. Розробка та впровадження соціальних 

програм у громаді 10 - - 2 - - 8 
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Модульний контроль 2  

Разом 30 2 - 6 - - 20 

Усього 120 8 4 20 - - 80 

 

1. Програма навчальної дисципліни «Технології організації та активізації 

громад» 
Денна форма навчання 

 

Модуль 1. Громада як об’єкт соціальної роботи 
Лекція 1. Сучасні підходи до розуміння громади як об’єкту соціальної 
роботи  
Поняття «громада». Типи, функції та межі громади. Ознаки територіальних 

громад як людських спільнот. Громада як соціальний феномен в практиці 
вітчизняної соціальної роботи. 

Основні поняття теми: громада, види громад, місцеве самоврядування, 

громадянське суспільство. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 2 

Додаткові: 1,5 

 

Практичне заняття 1. Громада як соціальний феномен в практиці 

міжнародної та вітчизняної соціальної роботи  

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1 

 

 

 

 

Семінарське заняття 1. Сучасні підходи до розуміння громади як об’єкту 

соціальної роботи  

 
Рекомендовані джерела: 

Основні: 2 

Додаткові: 1,5 

 

Практичне заняття 2, 3. Сучасні підходи до розуміння громади як 

інституту громадянського суспільства. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 2 

Додаткові: 2, 3 
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Модуль 2. Правовий та етичний аспекти активізації участі громадян у 

місцевому самоврядуванні 

Лекція 2. Політико-правове регулювання роботи в громаді: вітчизняний і 

міжнародний аспекти  

Міжнародні нормативно-правові акти регулювання роботи в громаді. 

Вітчизняні нормативно-правові акти про організацію та активізацію місцевих 

громад. 

Основні поняття теми: громада, місцеве самоврядування, громадянське 

суспільство, закон, територіальна громада. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1 

Практичне заняття 4. Українське законодавство про місцеве 

самоврядування, територіальну громаду, про форми участі громадян у 

здійсненні місцевого самоврядування  

Рекомендовані джерела: 

Основні: 2 

 

Модуль 3. «Сприяння розвитку громадської активності та підтримки 

громадських ініціатив» 

Лекція 3. Огляд діяльності вітчизняних дежавних та громадських 

організацій, благодійних фондів з розвитку громадської активності та 

підтримки громадських ініціатив 

 Сприяння розвитку громад у мережі центрів соціальних служб для смі’ї, дітей 

та молоді. Досвід активізації місцевих громад у неурядовому секторі, міжнародними 

та вітчизняними благодійними фондами. Грантова підтримка проектних пропозицій, 

спрямованих на розвиток громад. 

 Основні поняття теми: громада, громадянське суспільство, соціальна служба, 

неурядові організації. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 2 

Додаткові: 1, 3 

Практичне заняття 5. Огляд моделей і стратегій діяльності соціальних 

працівників у громаді  

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1 

Семінарське заняття 2. Фонди громад в Україні та світі 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1,2  

Додаткові: 1, 5 

Практичне заняття 6. Практика створення фондів громад для вирішення 

місцевих проблем  
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Рекомендовані джерела: 

Основні: 2,3 

 

Практичне заняття 7. Банки молодіжних ініціатив 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1,3 

 

Модуль 4. «Методи активізації громади для вирішення її соціальних 

проблем та потреб» 

Лекція 4. Методи оцінки потреб громади 
Характеристика, переваги та недоліки методів оцінки потреб громади:  

- Опитування всіх членів громади;  

- Опитування цільової групи громади;  

- Опитування набувачів послуг;  

- Опитування ключових осіб;  

- Вторинний аналіз інформації; 

- Аналіз соціальних індикаторів (показників); 

- Аналіз документів (контент-аналіз); 

- Аналіз інформації від інших організацій. 

Основні поняття теми: громада, метод, методи оцінки потреб, оцінка потреб. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 2 

Додаткові: 7,9 

 

 

Практичне заняття  8. Підходи до визначення потреб та проблем громади               

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1,3  

 

 

Практичне заняття  9. Методи оцінки громадою своїх потреб              

Рекомендовані джерела: 

Основні: 3  

 

Практичне заняття  10. Розробка та впровадження соціальних програм у 

громаді           

Рекомендовані джерела: 

Основні: 3 

Додаткові: 6,7,8  

 

 

6. Контроль навчальних досягнень 
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6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів  

 

денної форми навчання 

 
№ 

п/п 

 

Вид діяльності 

Кількість 

рейтингових 

балів 

1. Відвідування лекцій (4х1) 4 

2. Відвідування семінарських занять (2х1) 2 

3. Відповідь на семінарських заняттях (2х10) 20 

4. Відвідування практичних занять (10х1) 10 

5. Відповідь на практичних заняттях (10х10) 100 

6. Модульні контрольні роботи (4х25) 100 

7. Самостійна робота (9х5) 45 

Максимальна кількість балів 281 

Форма контролю - залік 100 балів – семестр 

281:100=2,81 

Студент набрав А балів 

Розрахунок: А: 2,81 =_______балів 

Оцінка за шкалою 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 
 

Усі завдання виконуються в електронній версії навчальної дисципліни 

««Технології організації та активізації громад»» на платформі 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21348 та подаються на підсумковому 

занятті відповідного модуля. 

 

денна форма навчання 

Самостійна робота 1. Іноземні наукові дослідження у галузі соціальної 

роботи та активізації громади  

Використовуючи пошукові системи Academic Search Premier, Newspaper 

Source, ERIC, EBSCOhost, PABMED, Google Scholar запропонуйте 10 зарубіжних 

наукових досліджень з різних аспектів соціальної роботи в громаді, активізації 

громади. Проаналізуйте ці публікації та напишіть анотацію (до 30 слів) по кожній з 

них, вказавши електронний ресурс. 

 

Самостійна робота 2. Розробка оголошення для мешканців територіальної 

громади  

Завдання: 

Розробити оголошення для мешканців територіальної громади із запрошенням 

на захід з оцінки потреб та соціальних проблем громади. 

 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21348
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Самостійна робота 3. Розробка газетної статті (10 год.) 

Завдання виконується у електронному вигляді, суворо дотримуючись таких 

вимог: 

Робота із виконаними завданнями має бути загальним обсягом до 2 сторінок 

формату А 4, надрукована у текстовому редакторі Microsoft Word шрифтом Times 

New Roman розміром 14 із одинарним міжрядковим інтервалом та полями з усіх 

боків – 20 мм. 

Тему друкувати великими жирними літерами, симетрично до тексту. 

Праворуч, через два інтервали під назвою – прізвище та ініціали автора, номер 

групи. 

Нижче, через один інтервал – назву завдання, основний текст, список 

використаних джерел; назву наступного завдання і т.ін.  

Посилання на використані джерела по тексту у квадратних скобках […]. 

Завдання: 

Розробити газетну статтю, орієнтовану на мешканців територіальної громади, 

про важливість їхньої участі у розв'язанні соціальних проблем громади. Стаття має 

бути мотиваційною за своїм змістом, пропонувати певну ідею і конкретні пропозиції 

по згуртуванню. 

 

Самостійна робота 4. Розробка анкети для мешканців місцевої громади  

Вимоги до оформлення: 

Обсяг роботи від 2 до 5 сторінок набраних у редакторі WORD у вигляді 

комп’ютерного файла з розширенням *.doc. Шрифт Times New Roman 14. 

Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх сторін 20 мм.  

Завдання: 

Розробити анкету для мешканців місцевої громади з метою визначення їхньої 

готовності долучатися до роботи з оцінки потреб та розв'язання соціальних проблем 

громади. 

 

Самостійна робота 5. Анкетування мешканців місцевої громади  

Завдання:  

Провести опитування 30 мешканців територіальної громади, викоистовуючи 

розроблену під час попередньої самостійної роботи анкету та інтпретувати дані. 

 

6.3 Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Формою підсумкового контролю навчальної дисципліни є залік. 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю – не 

передбачено навчальним планом. 
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6.6 Шкала відповідності оцінок 

 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 



 

 

7. Навчально-методична картка навчальної дисципліни 

Разом: 120год., лекції – 8 год., семінарські заняття – 4 год., практичні заняття – 20 год., самостійна робота – 

80 год., підсумковий контроль –8 год. 

Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 

Назва 

модуля 
Громада як об’єкт соціальної роботи 

Правовий та етичний аспекти 

активізації участі у місцевому 

самоврядування 

Сприяння розвитку громадської активності та 

підтримки громадських ініціатив 

Методи активізації 

громади для вирішення її 

соціальних проблем та 

потреб 

К-сть балів за 

модуль 
69 балів 42 бали 85 балів 74 бали 

Лекції 1 (1 бал) 2 (1 бал) 3(1 бал) 4 (1 бал) 

 

Теми 

лекцій 

1.Сучасні підходи до розуміння 

громади як об’єкту соціальної 

роботи  

 

2.Політико-правове 

регулювання роботи в 

громаді: вітчизняний і 

міжнародний аспекти 

 

3.Огляд діяльності державних та громадських 

організацій,благодійних фондів з розвитку 

громадської активності та підтримки 

громадських ініціатив 

 

4. Методи оцінки потреб 

громади 

 

Теми 

семінарських 

Семінарське заняття 1. 

(11 балів) 

Сучасні підходи до розуміння 

громади як об’єкту соціальної 

роботи 

(11 балів: 1 бал – за відвідування; 

до 10 балів - відповідь) 

- 

Семінарське заняття 2. Фонди громад в 

Україні та світі (11 балів) 

(11 балів: 1 бал – за відвідування; до 10 балів - 

відповідь) 

- 

Теми 

практичних 

занять 

Практичні заняття 

1, 2, 3 (22 бали) 

(11 балів: 1 бал – за відвідування; до 

10 балів - відповідь) 

 

Практичне заняття  

 4 (11 бали) 

(11 балів: 1 бал – за 

відвідування; до 10 балів - 

відповідь) 

 

Практичні заняття  

 5,6,7 (33 бали) 

(11 балів: 1 бал – за відвідування; до 10 балів - 

відповідь) 

 

Практичні 

заняття  

 8,9,10 (33 бали) 

(11 балів: 1 бал – за 

відвідування; до 10 балів 

- відповідь) 

 

Самостійна 

робота 

СР. 1,2 (10 балів) 

(5 балів за 1 самостійну роботу) 

СР. 3 (5 балів) 

(5 балів за 1 самостійну 

роботу) 

СР. 4,5,6 (15 балів) 

(5 балів за 1 самостійну роботу) 

СР. 7,8 9 (15 балів) 

(5 балів за 1 самостійну 

роботу) 

Види 

поточного 

контролю 

Модульна  контрольна робота 

   (25 балів) 

Модульна  контрольна 

робота 

   (25 балів) 

Модульна  контрольна робота 

   (25 балів) 

Модульна  контрольна 

робота 

   (25 балів) 

Розрахунок 

281:100=2,81 Студент набрав А балів 

Розрахунок: А: 2,81 =_______балів 

Оцінка за шкалою  ( max - 270 ) 



 

 

8. Рекомендовані джерела 

Основна:  

1. Вакуленко О. В. Залучення місцевих громад до вирішення проблем дітей, сімей 

та молоді, які опини- лися у складних життєвих обставинах : метод. рек. / О. 

В. Вакуленко, Н. М. Комарова, Н. Ф. Романова. – К. : Дерсоцслужба, 2010. – 

108 с. 

2. Громада як осередок соціальної роботи з дітьми та сім’ями: Метод. матеріали 

для тренера / О. В. Безпалько та ін.; Під ред. І. Д. Звєрєвої. – К. : Наук. світ, 

2004. – 69 с. 

3. Семигіна Т. Робота в громаді: практика й політика / Т. Семигіна. – К. : 

Видавничий дім “КМ Академія», 2004. – 180 с. 

 

Додаткова література 

1. Батанов О. В. Територіальна громада – основа місцевого самоврядування в 

Україні : Монографія / О. В. Батанов. – К. : [б/в], 2001. – 260 с. 

2. Воловодова Е. О социокультурной специфике субъектности территориальной 

общины: организационный аспект / Е. Воловодова, А. Касперович // 

Социология: теория, методы, маркетинг. – №1. – 2004. – С. 103–119. 

3. Демидова Т. Е. Сравнительный анализ форм работы в общине в зарубежных 

странах / Т. Е. Демидова // Российский журнал социальной работы. – 1997. – 

№ 2. – С. 156–157. 

4. Климанська Л. Громада в системі громадянського суспільства / Л. Климанська, 

О. Софин // Реформування соціальних служб в Україні: сучасний стан та 

перспективи: Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. /За ред. Неллі 

Ничкало, Бреда Мак Кензі. – Львів-Вінніпег: Видавнича фірма “Малті-М“.–

Львів, 2003. – С.78-81. 

5. Корпач Н. І. Сільська громада як чинник вирішення соціальних проблем дітей 

та молоді [Електронний ресурс] / Надія Іванівна Корпач // Науковий вісник 

Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2012. – С. 

134–138. Режим доступу до ресурсу: 

http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/1020/4/Korpach.pdf. 

6. Найдьонова Л. А. Соціально-психологічні феномени створення територіальних 

спільнот / Л. А. Найдьонова // Практична психологія та соціальна робота. – 

2014. - №6. – С.19–22. 

7. Нойфельд И. Методы социальной работы / И. Нойфельд // Теория и практика 

социальной работы: отечественный и зарубежный опыт. - М. – Тула, 1993.– С. 

135–145. 

8. Острови надій : розробка стратегій локального розвитку / Я. Варда, В. 

Клосовські. – Івано-Франківськ : Нова зоря, 2013. – 312 с. 

9. Ромм М. В. Теория социальной работы : учеб. пособие / М. В. Ромм, Т. А. 

Ромм. – Новосибирск, 1999. – 64 с. 

4. Додаткові ресурси (за наявності) 

Електронний курс на сайті:  

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21348 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21348

