




 

 

 

1. Опис навчальної дисципліни «Інновації у соціальній сфері» 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни вибіркова  

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин               4/120 

Курс 2 2 

Семестр 4 4 

Кількість змістових модулів з розподілом: 2 2 

Обсяг кредитів 4 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 120 

Аудиторні 56 16 

Самостійна робота 64 104 

Форма підсумкового контролю Залікове оцінювання 

  

 

2. Мета навчальної дисципліни – формувати систему знань, умінь та навичок, 

необхідних для забезпечення дослідження та оптимального упровадження 

інновацій у соціальній сфері. 

 

Завдання навчальної дисципліни: 

 ознайомлення з методологічними підходами до інновацій у соціальній 

сфері; 

 визначення змісту та завдань інновацій у соціальній сфері; 

 визначення особливостей сучасних інновацій у соціальній сфері; 

 засвоєння алгоритму роботи з інноваціями; 

 усвідомлення специфіки упровадження інновацій в системі соціальної 

роботи; 

 ознайомлення з основними факторами оптимізації упровадження 

інновацій у соціальній сфері. 

 

3.Результати навчання за дисципліною 

Компетенції аспіранта, який опанував дисципліну 

«Інновації у соціальній сфері» 

 
Шифр компетенції Розшифровка надбаної компетенції 

ЗК 2  Здатність до опанування іноземної мови в обсязі 

достатньому для представлення та обговорення результатів 

своєї наукової роботи іноземною мовою, зокрема 

англійською, в усній та письмовій формі, а також для 

повного розуміння іншомовних наукових текстів з 

відповідної спеціальності. 

ФК 7  Здатність дотримуватися етики наукового дослідження та 



 

 

 

ФК 8 

 

 

 

ФК 10  

 

ФК 14 

деонтологічних принципів соціальної роботи. 

Здатність розробляти та застосовувати інструментарій, 

проводити теоретичне та емпіричне дослідження, 

аналізувати й узагальнювати та презентувати його 

результати, обґрунтовувати висновки. 

Здатність до оволодіння методологією педагогічної та 

наукової діяльності за фахом. 

Здатність до розробки науково-методичного забезпечення 

соціальної роботи. 

ПРН 4 

ПРН 8 

 

 

ПРН 9  

 

 

ПРН 15 

 

ПРН 17 

Генерувати нові ідеї (креативність). 

Використовувати загальнонаукові та спеціальні методи 

досліджень, які спрямовані на пізнання досліджуваних 

явищ та соціальних процесів. 

Виокремлювати актуальні соціальні проблеми та визначати 

їх структуру, взаємозв’язки чинників, проявів і наслідків 

як об’єкта наукового дослідження. 

Володіти методологією педагогічної та наукової діяльності 

за фахом. 

Здійснювати методичне забезпечення впровадження 

інновацій у професійну діяльність. 

 

4.Структура навчальної дисципліни  

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. 

Інновації у соціальній сфері: концептуально-теоретичні аспекти 

Тема 1. Інновації як соціальний феномен 6 4 2 - - - - 

СР1. Розкрити роль інновацій для розвитку 

соціальної сфери в Україні 

8 - -  - - - 8 

Тема 2.Критерії аналізу та оцінки інновації 8 4 4 - - - - 

СР2. Визначити і урахувати у власному 

науковому дослідженні критерії інновацій 

8 - - - - - 8 

Тема 3.Педагогічна інновація та інновація у 

соціальній роботі 

14 8 6 - - - - 

СР3. Проаналізувати різні контексти 

педагогічних інновацій та інновацій у 

соціальній роботі 

8 - - - - - 8 

Разом 52 16 12 - - - 24 

Змістовий модуль 2. 

Технологізація і застосування інновацій у соціальній сфері 

Тема 1.Характеристика інноваційних 

технологій у соціальній сфері 

10 6 4 - - - - 



 

 

СР4. Підібрати та проаналізувати інновації у 

соціальній роботі 

10 - - - - - 10 

Тема 2. Досвід впровадження інноваційних 

технологій у сфері соціальної та соціально-

педагогічної роботи в Україні і закордоном 

8 4 4 - - - - 

СР5. Проаналізувати зміст дисертацій, 

предметом яких є інноваційні технології 

10 - - - - - 10 

Тема 3. Застосування інноваційних 

технологій в різних соціальних інституціях 

10 6 4     

СР6. Здійснити доцільний вибір 

інноваційних технологій відповідно до теми 

власного дисертаційного дослідження  

10 - - - - - 10 

СР7. Скласти перелік інноваційних 

організаційних форм соціально-виховної 

роботи зі студентами 

10 - - - - - 10 

                                                         Разом 68 16 12 - - - 40 

Усього 120 32 24 - - - 64 

  

Тематичний план для заочної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. 

Інновації у соціальній сфері: концептуально-теоретичні аспекти 

Тема 1. Інновації як соціальний феномен 
6 2 - - - - 4 

СР1-2. Розкрити роль інновацій для 

розвитку соціальної сфери в Україні 

12 - -  - - - 12 

Тема 2.Критерії аналізу та оцінки інновації 6 2 - - - - 4 

СР3-4. Визначити і урахувати у власному 

науковому дослідженні критерії інновацій 

12 - - - - - 12 

Тема 3. Педагогічна інновація та інновація у 

соціальній роботі 

6 - 2 - - - 4 

СР5-6. Проаналізувати різні контексти 

педагогічних інновацій та інновацій у 

соціальній роботі 

12 - - - - - 12 

Разом 54 4 2 - - - 48 

Змістовий модуль 2. 

Технологізація і застосування інновацій у соціальній сфері 

Тема 1.Характеристика інноваційних 

технологій у соціальній сфері 

4 2 2 - - - - 

СР7-8. Підібрати та проаналізувати інновації 

у соціальній роботі 

14 - - - - - 14 



 

 

Тема 2.Досвід впровадження інноваційних 

технологій у сфері соціальної та соціально-

педагогічної роботи в Україні і за кордоном 

8 2  - - - 6 

СР9-8. Проаналізувати зміст дисертацій, 

предметом яких є інноваційні технології 

14 - - - - - 14 

Тема 3. Застосування інноваційних 

технологій в різних соціальних інституціях 

4 2 2 - - - - 

СР11-12. Здійснити доцільний вибір 

інноваційних технологій відповідно до теми 

власного дисертаційного дослідження  

14 - - - - - 14 

СР13-14. Скласти перелік інноваційних 

організаційних форм соціально-виховної 

роботи зі студентами 

8 - - - - - 8 

                                                         Разом 66 6 4 - - - 56 

Усього 120 10 6 - - - 104 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

5.1. Лекційні плани 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

Інновації у соціальній сфері: концептуально-теоретичні аспекти 
 

Тема 1. Інновації як соціальний феномен 

Мета: ознайомити аспірантів із сутністю інновацій як соціального феномену.  

 Основні питання: 

1. Інноватика як наука про нововведення. Нововведення як 

цілеспрямовані, продуктивні зміни у системі або її структурі, що сприяють 

кардинальному вдосконаленню і переходу системи із одного стану в якісно 

новий.  

2. Інновація як метод пізнання.  

3. Модернізація як пріоритет соціальної сфери. Значення інновації у 

соціальній сфері: створення проектів майбутніх перетворень; виявлення 

оригінальних ідей та задумів; досягнення ефективних сполучень змісту, форм 

та методів роботи; впровадження інноваційних методик; узагальнення та 

пропаганда досягнутих результатів.  

4. Застосування поняття «інновація» в різних сферах. 

Основні поняття теми: нововведення, інновація, модернізація, 

соціальний феномен. 

 

Тема 2.Критерії аналізу та оцінки інновації 

Мета: ознайомити аспірантів з критеріями аналізу та оцінки інновації. 

 Основні питання: 

1. Сутність критеріїв оцінки інноваційного процесу. 

2. Актуальність і перспективність (відповідність вимогам життя, 

тенденціям суспільного розвитку, науково-технічного прогресу, робота «на 



 

 

перспективу», бачення нових можливостей удосконалення педагогічної 

діяльності). 

3. Новизна в цілепокладанні, відборі змісту, форм та засобів організації 

процесу; відповідність основних категорій базовим положенням сучасної 

науки. 

4. Наявність відчутних, стабільних отриманих результатів; можливість 

творчого застосування в близьких умовах, трансформація та гнучкість 

інновації. 

5. Оптимальний розподіл сил, засобів, часу і ресурсів для досягнення 

найкращого можливого результату; достатня апробація  (лонгітюдність; 

репрезентативність); вимірюванність (наявність використання психолого-

педагогічних діагностик, соціологічних опитувань, інших методів, що 

дозволяють підтвердити наявність позитивних зрушень). 

 Основні поняття теми:інновація, критерій, оцінка інновації. 

 

Тема 3. Педагогічна інновація та інновація у соціальній роботі 

Мета: ознайомити з педагогічними інноваціями та інноваціями у соціальній 

роботі. 

 Основні питання: 

1. Значення інновації в педагогічної діяльності.  

2. Завдання інновацій в педагогічній практиці. 

3. Інновація як фактор постійного та дійового зв’язку теорії з 

практикою. 

4. Інновація як шлях до втілення перспективних наукових ідей. 

5. Інновація як засіб переконання громадськості, підґрунтя для 

розвитку творчих ініціатив. 

6. Основні характеристики інновацій у соціальній/соціально-

педагогічній роботі.  

7. Предметна і процесуальна сторони інновацій у соціальній сфері. 

8. Етапи розвитку інноваційного процесу в соціальній роботі. 

 Основні поняття теми:інновація, наукове дослідження, педагогічна 

інновація, інновація у сфері соціальної роботи. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

Технологізація і застосування інновацій у соціальній сфері 

 

Тема 1.Характеристика інноваційних технологій у соціальній сфері 

Мета: ознайомитися аспірантів із специфікою інноваційних технологій у 

соціальній сфері. 

 Основні питання: 

1. Інноваційні технології як система засобів, форм, методів, їх 

етапність та послідовність, яка істотно поліпшує структуру та якість певної 

діяльності. 

2. Класифікація технологій у соціальній сфері. 

3. Відмінності традиційної і інноваційної технології. 



 

 

4. Елементи технології: мета діяльності; завдання, що конкретизують 

дану мету; цільова група виховної діяльності; очікуваний кінцевий результат; 

критерії, за якими будуть оцінюватися результативність та ефективність 

впливів; зміст діяльності; форми, методи роботи; часовий проміжок, протягом 

якого буде здійснюватися робота за даним інноваційним проектом у соціальній 

сфері.  

5. Проектно-технологічний підхід до здійснення освітнього процесу в 

закладі вищої освіти.  

Основні поняття теми:соціальні сфера, інноваційна технологія. 

 

Тема 2. Досвід впровадження інноваційних технологій у сфері соціальної та 

соціально-педагогічної роботи в Україні і закордоном 

Мета: ознайомити аспірантів з досвідом впровадження інноваційних технологій 

у сфері соціальної та соціально-педагогічної роботи за кордоном. 

 Основні питання: 

1. Послідовність (алгоритм) роботи по впровадженню інновацій: 

виявлення, первинна діагностика і оцінка; накопичення фактичного матеріалу і 

його систематизація; опис педагогічних явищ (чи їх реконструкція по 

документам та свідоцтвам) в реальній послідовності подій; теоретико-

методичний аналіз (визначення ідей, задумів, технологій втілення); 

узагальнення і рекомендації, щодо можливості практичного втілення. 

2. Досвід впровадження інноваційних технологій у країнах Європи (в 

т.ч. технологія тьюторської підтримки та супроводу дитини).  

3. Досвід впровадження інноваційних технологій в інших країнах 

світу.  

4. Можливості імплементація інноваційних технологій з кращого 

міжнародного досвіду в Україні. 

Основні поняття теми: імплементація. 

 

Тема 3. Застосування інноваційних технологій в різних соціальних 

інституціях  

Мета: засвоїти особливості застосування інноваційних технологій в різних 

соціальних інституціях. 

 Основні питання: 

1. Інноваційне середовище як системи використання перспективних 

соціально-педагогічних технологій для забезпечення ефективності впливів. 

2. Застосування інноваційних технологій в громадських організаціях. 

3. Технології розвитку суб’єктної соціальної активності людини 

(проектні, пошукові, проблемного навчання, творчі, продуктивні). 

4. Волонтерство як джерело інновацій. Розвиток молодіжних та 

дитячих ініціатив.  

5. Позашкільні заклади освіти як середовище упровадження 

інноваційних технологій. 

6. Застосування іннноваційних технологій у сфері захисту дітей, в т.ч. 

у процесі деінституціалізації. 



 

 

 Основні поняття: соціальні інституції, інноваційні процеси. 

 

5.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Інновації у соціальній сфері: концептуально-теоретичні аспекти 

 

Самостійна робота 1-2. Розкрити роль інновацій для розвитку соціальної 

сфери в Україні 

Виявляти і систематизувати наукові джерела, в яких представлено інновації у 

соціальній сфері.  

Підготувати 5 анотацій до статей з проблем інновації як соціального явища. 

Здійснити аналіз трьох статей з проблем інновацій у галузі освіти. 

 

Література:  

основна: 1,2, 3, 4, 5, 6. 

додаткова: 1, 2, 3, 4, 5. 

 

Самостійна робота 3-4. Урахувати у власному науковому дослідженні 

досвід інновацій у соціальній сфері 

Розробити план опису та аналізу інновації у соціальній сфері. 

Підібрати діагностичні методики для оцінки інноваційності процесу. 

На основі аналізу різних дисертаційних досліджень систематизувати матеріал 

щодо досвіду інноваційної діяльності відповідно до теми власної дисертаційної 

роботи. 

 

Література:  

основна: 1,2, 3, 4, 5, 6. 

додаткова: 1, 2, 3, 4. 

 

Самостійна робота 5-6. Проаналізувати різні контексти педагогічних 

інновацій  

Вибрати й узагальнено схарактеризувати три педагогічні інновації, які доцільно 

застосовувати у вищій школі під час роботи зі студентами. 

Скласти стислий сценарний план інноваційної форми роботи зі студентами – 

майбутніми соціальними працівниками. 

 

Література:  

основна: 1,3, 4, 5. 

додаткова: 1, 2, 3, 4, 5. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

Технологізація і застосування інновацій у соціальній сфері 

 



 

 

Самостійна робота 7-8. Підібрати та проаналізувати інновації у соціальній 

роботі  

Підготувати письмове повідомлення про інновації країн світи у соціальній 

сфері. 

Підготувати презентацію інновацій в соціальній роботі, що впроваджуються на 

сучасному етапі в Україні міжнародними та благодійними організаціями. 

 

Література:  

основна: 1,2, 3, 5, 6. 

додаткова: 1, 2, 3, 4. 

Інтернет-ресурси 

 

Самостійна робота 9-10. Проаналізувати зміст дисертацій, предметом яких є 

інноваційні технології  

Знайти і проаналізувати дисертації із соціальної педагогіки, предметом яких є 

інноваційні технології. 

Заповнити таблицю. 

 

Автор 

дисертації 
Тема дисертації Зміст інноваційної технології 

   

 

Література:  

основна: 2, 6. 

додаткова: 1, 2, 3, 4. 

Інтернет-ресурси 

 

Самостійна робота 11-12. Здійснити добір інноваційних технологій 

відповідно до теми власного дисертаційного дослідження 

Знайти і презентувати за допомогою схеми п’ять інноваційних технологій 

відповідно до теми власного дисертаційного дослідження. 

Скласти перелік технологій у хронологічній послідовності їх впровадження. 

Зазначити особливості впровадження. 

 

Література:  

основна: 1,2, 3, 5, 6. 

додаткова: 1, 2, 3, 4. 

Інтернет-ресурси: 1, 2, 3. 

 

Самостійна робота 13-14. Скласти перелік інноваційних організаційних 

форм соціально-виховної роботи студентами (для різних курсів)(10 балів). 

Узагальнити досвід проведення інноваційних форм роботи зі студентами – 

майбутніми соціальними працівниками. 

Здійснити методичний аналіз проведення однієї з форм соціально-виховної 

роботи. 



 

 

 

Література:  

основна: 1,2, 3, 5, 6. 

додаткова: 1, 2, 3, 4. 

Інтернет-ресурси: 1, 2, 3. 

 

Критерії оцінки: 

 Завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 

наукових джерел інформації з різних галузей знань, наведені прізвища 

науковців та їх особистий вклад у розвиток теорії, проведений аналіз, зроблені 

висновки, посилання на праці, в наявності особистісна думка аспіранта – 5 

балів. 

 Завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 

наукових джерел інформації з різних галузей знань, проведений аналіз, 

співставлення, зроблені висновки – 4 бали. 

 Завдання виконано у повному обсязі з використанням наукових джерел 

інформації – 3 бали. 

 Завдання виконано, спираючись тільки на матеріали лекції – 2 бали. 

 Завдання виконано частково – 1 бал. 

 

6. Контроль навчальних досягнень аспіранта 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень аспірантів 

 

Система оцінювання навчальних досягнень аспірантів (денна форма) 

Вид діяльності аспіранта 

М
ак
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м

ал
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н

а 
 

к
-с

ть
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ал
ів

 з
а 

о
д
и

н
и

ц
ю

 

  
К

іл
ь
к
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ть
  

о
д
и

н
и

ц
ь 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

б
ал

ів
 

Відвідування лекцій  1 16 16 

Відвідування семінарських занять 1 12 12 

Робота на семінарському занятті 10 12 120 

Опрацювання наукової літератури для написання есе, 

наукової статті 

15 1 15 

Розробка тезаурусу 10 1 10 

Складання аналітичних таблиць 10  2 20 

Обробка результатів дослідження, аналіз отриманих 

матеріалів  

20 1 20 

Оформлення результатів проведеного дослідження 10 1 10 

Виконання творчих завдань  5 5 25 

Максимальна кількість балів   250 

Розрахунок коефіцієнта:   100:250=2,5 

 Разом   100 

 

 

 



 

 

Система оцінювання навчальних досягнень аспірантів (заочна форма) 

 

Вид діяльності аспіранта 

М
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Відвідування лекцій  1 5 5 

Відвідування семінарських занять 1 3 3 

Робота на семінарському занятті 10 3 30 

Опрацювання наукової літератури для написання есе, 
наукової статті 

15 1 15 

Розробка тезаурусу 10 1 10 

Складання аналітичних таблиць 10  2 20 

Обробка результатів дослідження, аналіз отриманих 

матеріалів  

20 2 40 

Оформлення результатів проведеного дослідження 10 1 10 

Виконання творчих завдань  5 5 25 

Проаналізувати різні контексти педагогічних 

інновацій та інновацій у соціальній роботі 

10 2 20 

Підібрати та проаналізувати інновації у 

соціальній роботі 

10 2 20 

Проаналізувати зміст дисертацій, предметом яких 

є інноваційні технології 

5 2 10 

Здійснити доцільний вибір інноваційних 

технологій відповідно до теми власного 

дисертаційного дослідження 

10 2 20 

Скласти перелік інноваційних організаційних 

форм соціально-виховної роботи зі студентами 

10 2 20 

Максимальна кількість балів   248 

Розрахунок коефіцієнта:   248:100=2,48 

Разом   100 

 

6.2. Форми проведення підсумкового контролю  

Підсумковий контроль проводиться у вигляді залікового оцінювання за 

результатами поточної успішності (проміжного контролю) з дисципліни 

«Інновації у соціальній сфері».  

 

6.3. Оцінювання освітніх досягнень аспірантів за системою ECTS 
Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

А 90-100  

балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу з можливими незначними 

недоліками 

В 82-89  

балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в 

межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) 

помилок 



 

 

С 75-81  

балів 

Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 

кількістю помилок 

D 69-74  

балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною 

кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або 

професійної діяльності 

Е 60-68  

балів 

Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань 

(умінь) 

FХ 35-59  

балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання - 

незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 

перескладання за умови належного самостійного 

доопрацювання 

F 1-34 

балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – 

досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного 

вивчення дисципліни 

 

 

7. Рекомендовані джерела 

Основна: 

1. Бойченко М. А. Моделі і технології виховання в зарубіжних країнах 

[Текст] : [навч. посіб.] / М. А. Бойченко ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. 

Макаренка. Суми :Мрія, 2012. 141 с. 

2. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / За заг. ред. Проф. 

І.Звєрєвої. Київ, Сімферополь : Універсум, 2012. 536 с. 

3. Особистісно орієнтовані технології навчання і виховання у вищих 

навчальних закладах [Текст] : кол. монографія / В. П. Андрущенко [та ін.] ; заг. 

ред.: В. П. Андрущенко, В. І. Луговий ; АПН України, Ін-т вищ. освіти. К. 

:Педагогічна думка, 2008. 254 с.  

4. Пономарьова Г. Ф. Нові технології навчання та виховання : опор. 

конспект лекцій / Пономарьова Г. Ф., Бабакіна О. О., Бєляєв С. Б. ; Голов. упр. 

освіти і науки Харк. облдержадмін., Комун. закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." 

Харк. облради. Х. :Захаренко В. В. [вид.], 2012. 127 с.  

5. Стрілець С. І. Інноваціїу вищій педагогічній освіті: теорія і 

практика : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Стрілець С. І. ; Черніг. нац. пед. ун-т 

ім. Т. Г. Шевченка. Чернігів :Лозовий В. М. [вид.], 2013. 507 с.  

6. Соціальна робота з вразливими сім’ями з дітьми: у 2-х ч. / 

З.П. Кияниця, Ж.В.Петрочко. К. : ОБНОВА КОМПАНІ, 2017. – 256 с. 

Додаткова 

1.Довідник здобувача наукового ступеня [Текст]: Збірник нормативних 

документів та інформаційних матеріалів з питань атестації наукових кадрів 

вищої кваліфікації / Упорядник Ю. І. Цеков; переднє слово Р. В. Бойка. Київ : 

Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», 2000.  64 с. 

2.Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня 

[Текст]: (методичні поради) / автор-упоряд. Л. А. Пономаренко. 3-є вид.,випр. і 

доп. Київ: Толока, 2007. 80 с. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%2C%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

 

4. Сурмін Ю. П. Майстерня вченого : Підручник для науковця / Юрій 

Петрович Сурмін. Київ : Навч.-метод. центр "Консорціум із удосконалення 

менеджмент-освіти в Україні", 2006 .  302 с.  

5. Основи методології та організації наукових досліджень : навч. посіб. 

для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнктів / за ред. А. Є. Конверського.  К. 

: Центр учбової літератури, 2010. 352 с. 

Інтернет-ресурси: 

1.Нормативна база [Електронний ресурс]. Електрон. дан. Київ : Вища 

атестаційна комісія України. // Режим доступу: http://vak.org.ua/nb/ 

2.Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 № 40-IV – 

[Електронний ресурс] // Верховна Рада України: офіційний веб- портал. – 

Режим доступу: http:// http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/40-15.  

3. Про наукову і науково-технічну діяльність [Електронний ресурс].  

Електрон. дан.  Київ : Верховна Рада України. Режим доступу: http:// zakon1. 

rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1977-12 

 

 



 

 

Додаток А 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

Інновації у соціальній сфері: концептуально-теоретичні аспекти 

Семінарське заняття 1.Інновація в педагогічній теорії та практиці 

Обговорення питань: 

1. Об'єкти інноваційної діяльності: нові знання, освітні технології і 

програми, проекти, навчальний та виховний процеси. 

2. Змістові вектори інновацій в сучасній педагогічній теорії та 

практиці. 

Література: 

основна: 1, 3, 4, 5. 

додаткова:  1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Інтернет-ресурси: 1, 2, 3. 

 

Семінарське заняття 2. Діагностика соціальної інновації  

Обговорення питань: 

1. Критерії соціальної інновації. 

2. Показники соціальної інновації. 

3. Використання діагностичних методик для оцінки інновації у 

соціальній сфері. 

Література: 

основна: 1, 2, 3, 4, 5. 

додаткова:  1, 2, 3, 4, 5. 

Інтернет-ресурси: 1, 2, 3. 

 

Семінарське заняття 3-5. Інноваційність у соціальній роботі  

Обговорення питань: 

1. Ознаки інноваційності в соціальній роботі. 

2. Джерела інновацій у соціальній роботі. 

3. Роль новітніх науково-методичних досягнень в створенні інновацій. 

4. Оновлення та модернізація переліку та змісту надання соціальних 

послуг населенню. 

5. Динаміка впровадження інновацій у соціальній роботі в умовах 

Україні: причини та наслідки. 

Література: 

основна: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

додаткова:  1, 2, 3, 4, 5. 

Інтернет-ресурси: 1, 2, 3. 

 

 

 

 



 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

Технологізація і застосування інновацій у соціальній сфері 

Семінарське заняття 6. Інновація як шлях до втілення перспективних ідей 

у соціальній сфері 

Обговорення питань: 

1. Імплементація як можливість творчого застосування в близьких 

умовах, трансформація та гнучкість інновації; 

2. Оптимальність як критерій інновації в соціальній сфері.  

Література: 

основна: 2, 3, 4, 5. 

додаткова:  1, 2, 3, 4, 5. 

Інтернет-ресурси: 1, 2, 3. 

 

Семінарське заняття 7. Методичний ракурс застосування інновацій в 

соціальній сфері 

Обговорення питань: 

1. Технології співробітництва. Технології міжвідомчої та 

міждисциплінарної взаємодії. 

2. Гуманно-особистісні технології. Концепція сильних сторін. 

3. Метод тренінгу та особливості його використання у соціальній 

роботі. 

Форма: мозковий штурм, загальна дискусія. 

Література: 

основна: 2, 3, 4, 6. 

додаткова:  1, 2, 3, 4, 5. 

Інтернет-ресурси: 1, 2, 3. 

 

Семінарське заняття 9. Пошук інформації у процесі вибору і застосування 

інновації у соціальній сфері 

Обговорення питань: 

1. Особливості пошуку інформації у процесі вибору і застосування 

інновації у соціальній сфері.  

2. Електронний пошук наукової інформації. 

Практична частина: аналіз конкретних сайтів, дисертаційних досліджень. 

Література: 

основна: 1, 2, 3, 4, 5. 

додаткова:  1, 2, 3, 4, 5. 

Інтернет-ресурси: 1, 2. 

 

Семінарське заняття 10.Інноваційні технології в соціально-

освітньому середовищі  

1. Особливості соціально-виховної роботи закладу вищої освіти. 

2. Студентська соціальна служба як суб’єкт соціально-виховної 

роботи з студентською молоддю. 



 

 

3. Соціально-виховна робота  як засіб та профілактики соціальних 

негативів та активізації молодіжних ініціатив. 

4. Форми соціально-виховної роботи з студентською молоддю. 

Література: 

основна: 1, 3, 4, 5. 

додаткова:  1, 2, 3, 4, 5. 

Інтернет-ресурси: 1, 2. 

 

Семінарськезаняття11-12. Портфоліо носія інновації у соціальній 

сфері  

Майстер-клас у виконанні носія інновації у соціальній роботі. 
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