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(16 годин лекцій;
32 годин практичних занять)

години - самостійна робота
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бакалавр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

нормативна для спеціальності 231 «Соціальна робота»
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

успішне опанування дисциплін, «Соціологія», «Психологія», «Теорія соціального захисту та
забезпечення» «Технології соціальної роботи (зарубіжний і вітчизняний досвід»,
«Організаційно-кадрова робота у системі соціального захисту», «Соціальне
консультування» та інших дисциплін, що безпосередньо формують компетенції фахівця
відповідної спеціальності
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

вивчення принципів організації соціальної роботи в об’єднаних територіальних громадах в
умовах децентралізації влади
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Теоретичні основи вивчення місцевого самоврядування та соціальної
роботи у громаді
Тема 1.
Теоретичні основи соціальної роботи в громаді
Тема 2.
Нормативно-законодавче забезпечення організації соціальних послуг в
ОТГ умовах децентралізації
Тема 3.
Концепції та моделі соціальної роботи у громаді
Тема 4.
Ресурсне забезпечення соціальної роботи та соціальна інфраструктура
у громаді
Модуль 2. Соціальні сервіси у громаді
Тема 5.
Організаційні форми надання соціальних послуг уразливим групам ОТГ
Тема 6.
Зарубіжний досвід вирішення соціальних проблем жителів громади
Тема 7.
Методи активізації населення у громаді та залучення НДО
Тема 8.
Моніторинг і оцінка якості соціальних послуг в громаді
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

знання сучасних підходів організації соціальної роботи в громаді;
знання нормативно-законодавчих актів забезпечення соціальних послуг в ОТГ;
знання специфіки ресурсного забезпечення соціальної роботи та розвитку соціальної
інфраструктури в громаді;
вміння організовувати та координувати партнерство й взаємодію з громадськими організаціями,
бізнесовами структурами, ініціативними групами;
вміння адаптувати форми і методи, які застосовують з метою активізації громади задля
вирішення соціальних проблем;
вміння запроваджувати елементи проєктного менеджменту;
володіння навиками застосування соціологічних методів для оцінки потреб громади,
проведення моніторингу і оцінки якості наданих соціальних послуг

-

формування навиків виявлення додаткових ресурсів та залучення особистісних ресурсів
споживачів для розв’язання їх проблем, виходу зі складних життєвих обставин.

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції;
практичні заняття, тренінгові заняття, ділові ігри, кейс-стаді;
методи групового навчання, технології ситуативного моделювання, технології
опрацювання дискусійних питань.

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Виконання завдань на практичних заняттях ~ 30 балів.
- Виконання контрольної роботи ~ 10 балів;
- Складання кожного письмового модульного контролю – всього 20 балів;
- Виконання творчо-пошукового завдання ~ 20 балів
- Захист презентації ~ 10 балів
- Заохочувальні бали ~ 10 балів.
- Екзамен – 100 балів.
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни – середньоарифметичне балів поточної успішності
та балів за екзамен.
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий
бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох
тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових
не підвищуються.
За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
– за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
 за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає
викладач);
 за участь у конференціях, олімпіадах, іншій - науковій, методичній роботі тощо).
Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34
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