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ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
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кредити ЄКТС
(120 годин)

години контактна робота з викладачем
(32 години лекцій;
32 години практичних занять)

годин - самостійна робота

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

перший

МОВА ВИКЛАДАННЯ

ФОРМА КОНТРОЛЮ

українська

екзамен

бакалавр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

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

шільні знання з історії, правознавства, громадянської освіти, безпеки життєдіяльності
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

формування у здобувачів вищої освіти загального уявлення про систему соціальної роботи
в Україні, ознайомлення з основними сферами та напрямками майбутньої професійної
діяльності; вироблення навичок роботи з різними інформаційними джерелами; засвоєння
принципів академічної доброчесності, стандартів академічного письма, норм професійної
етики
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Організація навчальної та наукової діяльності студентів.
Тема 1.
Фокус та особливості освітньої програми «Соціальна робота» ОС
«Бакалавр» в ДонДУУ
Тема 2.
Інформаційне забезпечення навчальної та наукової діяльності студента.
Основи медіаграмотності
Тема 3.
Методика підготовки, написання та оформлення письмових (реферат,
курсова та інші) робіт з соціальної роботи. Академічна доброчесність
Модуль 2. Соціальна робота як наука і професійна діяльність
Тема 4.
Об'єкт, предмет, функції соціальної роботи
Тема 5.
Характеристика основних теоретичних підходів у соціальній роботі
Тема 6.
Структура і зміст соціальної роботи
Тема 7.
Система управління соціальною роботою в Україні
Тема 8.
Структура сфери надання соціальних послуг
Тема 9.
Види соціальних послуг
Тема 10.
Групи клієнтів. Підходи до типологізації
Тема 11.
Моделі, форми, методи практичної соціальної роботи
Тема 12.
Загальна практика соціальної роботи
Тема 13.
Спеціалізована соціальна робота
Тема 14.
Професійні вимоги до соціального працівника. Деонтологічні засади
діяльності
Тема 15.
Профілактика професійного вигорання
Тема 16.
Роль волонтерства у соціальній роботі.

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

розуміння логіки підготовки бакалавра з соціальної роботи, вибудовування
індивідуальних освітніх траєкторій;
вміння здійснювати пошук та працювати з різними джерелами інформації, здійснювати
оцінку надійності джерел, достовірності інформації;
розуміння принципів та вимог академічної доброчесності та їх дотримання у начальній та
науковій діяльності;
оволодіння навичками підготовки різних видів навчальних робіт, оформлення цитувань,
посилань, бібліографічних списків;
оволодіння навичками публічних виступів, презентацій та самопрезентацій, проведення
дискусій;
отримання уявлення про соціальну роботу як вид суспільної діяльності, про складові
професії соціального працівника: базові цінності, знання, вміння, навички, етичні засади;
про розвиток соціальної роботи як професії;
отримання уявлень про теорії, моделі, рівні, форми, методи соціальної роботи;
оволодіння базовими поняттями і категоріями соціальної роботи;
отримання уявлень про систему управління соціальною роботою в Україні, структуру
сфери надання соціальних послуг;
знання основних видів соціальних послуг, груп клієнтів;
отримання уявлення про основні види і форми професійної комунікації;
долучення до волонтерської діяльності.

МЕТОДИ ВИКЛАДННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та інтерактивні лекції;
практичні заняття (тренінги, симуляції); робота в проєктних групах;
репродуктивні, пояснювально-ілюстративні, пізнавально-ігрові, проблемно-пошукові,
дослідницькі методи.

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
Виконання завдань на семінарських практичних заняттях,
тренінгах ~ 65 балів;
Складання 2-х письмових модульних контролів – всього 10 балів;
Виконання творчо-пошукових завдань ~ 15 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 участь реалізації соціальних проєктів в Університеті, місті;
- за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає викладач);
- за участь у неформальній освіті, що сприяє розвитку навичок соціально-проєктної
діяльності.

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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