




ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Актуальність обумовлена процесами реформування соціальної 

політики в Україні, інтеграції національної системи соціального захисту у 

світовий європейський простір, підвищенням конкурентноздатності 

соціальних працівників на ринку праці. Формування професійних 

компетентностей соціальних працівників для реалізації основних завдань 

модернізації системи соціального захисту, впровадження новітніх досягнень 

світової та вітчизняної науки, передового досвіду в організацію процесу 

надання соціальних послуг вимагає оновлення змісту та форм підвищення 

кваліфікації кадрів. 

Програму підвищення кваліфікації «Соціальний працівник у сучасному 

соціокультурному середовищі» розроблено відповідно до: 

- Конституції України; 

- Закону України «Про соціальні послуги»; 

- Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні» 

- Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»  

- Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям» 

- Наказів Міністерства соціальної політики України («Про затвердження 

Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у складних життєвих обставинах», «Про затвердження 

Державного стандарту соціальної реабілітації осіб з інтелектуальними 

та психічними розладами» та ін.); 

- Постанов Кабінету міністрів України («Деякі питання діяльності 

територіальних центрів соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг» та ін.). 

Метою програми є вдосконалення професійної майстерності 

соціальних працівників на основі модернізації змісту, форм i методів 

навчання у галузі соціальної роботи та соціальної педагогіки, впровадження 

iнновацiйних технологій у роботу організацій та установ соціального 

захисту. 

Завдання програми: 

- ознайомлення слухачів з особливостями реалізації інновацій у 

практичні діяльності соціальних працівників; 

- засвоєння теоретичних знань та набуття практичних умінь щодо 

організації та проведення тренінгових занять; 

- оволодіння навичками профілактики порушень психічних функцій та 

особистісних якостей осіб з обмеженими можливостями різного віку; 

- набуття навичок роботи в інформативно-комунікаційному просторі; 

- ознайомлення з прийомами та техніками самоменеджменту. 

 



Перелік компетентностей, які можуть набуватися слухачами курсів: 

o Фахова компетентність – здатність до опанування знаннями, 

вміннями, навичками, досвіду із спеціальних дисциплін соціальної та 

соціально-педагогічної спрямованості. 

o Комунікативна компетентність – здатність соціального 

працівника спілкуватись, співпрацювати з клієнтами, їх сім’ями, колегами. 

o Інформаційна компетентність – здатність ефективно працювати з 

інформацією, засобами інформаційного середовища. 

Програма підвищення кваліфікації соціальних працівників розрахована 

на 30 годин за очно-заочною формою навчання протягом 4-х тижнів. З них: 

очне навчання – 14 годин, заочне – 16 годин.  

Програма складається з 7-ми тем. 

Зміст програми (за темами). 

Тема 1. «Інноваційні моделі соціальної роботи» розкриває специфіку 

впровадження інновацій у практику соціальної роботи. Розглядаються 

питання інноваційного потенціалу особистості та організації; механізми 

інноваційного соціального розвитку та сучасні можливості інноваційної 

діяльності у сфері соціального захисту. 

Тема 2. «Методика групової роботи» акцентує увагу слухачів на 

основних питаннях організації та проведення тренінгу як метода практичної 

роботи фахівця соціальної служби, який може бути застосований з різними 

віковими і професійними групами (людьми похилого віку, людьми з 

особливими потребами, дітьми різного віку, їх батьками, соціальними 

працівниками та робітниками). Розглядаються мета, завдання, принципи 

роботи тренінгової групи, етапи діяльності ведучого тренінгової групи, 

основні проблемні ситуації, які виникають під час роботи групи та їх 

розв’язання, основні методи інтерактивного навчання в групі. 

Тема 3. «Профілактика вторинних порушень осіб з обмеженими 

можливостями» розглядає структуру та прояви особливостей психічних 

функцій та особистісних нашарувань дітей та дорослих на основі порушень 

психофізичного розвитку різних категорій, способи їх профілактики. 

Тема 4. «Соціально-педагогічна робота з вразливими сім’ями» 

розкриває специфіку уразливості різних типів сімей, їхні особливості 

функціонування. Розглядаються нормативно-правові основи роботи з цими 

сім’ями, а також зміст, форми та методи соціально-педагогічної роботи з 

вразливими категоріями сімей. 

Тема 5. «Менеджмент та самоменеджмент у соціальної роботи» 

розкриває поняття про соціальну організацію та її види. Особливості процесу 

менеджменту соціальної організації. Поняття управлінської праці. Менеджер 

та поділ його праці. «Вікно Ейзенхауера». Основи делегування. Види 

ресурсного забезпечення соціальних служб. Підвищення ефективності 

управлінської діяльності у сфері соціальної роботи. Самоорганізація 

працівників. 

Тема 6. «Волонтерство у системі соціального захисту» розглядає форми 

і процедури оцінки ефективності діяльності волонтерів на базі соціальної 



служби. Особлива увага приділяється створенню системи заохочення 

добровільних помічників та  процедурі планування діяльності волонтерів в 

умовах організації. Серед практичних навичок – технологія проведення 

співбесіди з потенційними волонтерами, діагностика та усунення можливих 

ускладнень під час набору волонтерів. Висвітлюються особливості 

процедури укладання угоди між волонтером та соціальною службою та 

здійснення моніторингу волонтерської діяльності. 

Тема 7. «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в соціальній 

роботі» знайомить з основними напрямки розвитку сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій у соціальній сфері;  формує необхідні знання та 

вміння аналізувати численні інформаційні матеріали; розвиває навички 

збору, збереження та обробки інформації, а також способів її швидкої та 

етичної передачі; виховує основи кібербезпеки та медіаграмотності;  навчає 

впроваджувати в практику технології, спрямовані на удосконалення відбору 

та використання інформації, а також технології з реалізації діяльності в 

дистанційний спосіб. 

Організаційні форми проведення навчальних занять відображено у 

робочому навчально-тематичному плані курсів підвищення кваліфікації. 

Передбачається використання дистанційних технологій навчання та ресурсу 

системи Moodle ЗНУ.  

Слухачі курсів підвищення кваліфікації складають підсумкову 

атестацію на підставі пройденого теоретичного та практичного матеріалу. 

Поточний контроль, який здійснюється у формі фронтального, 

індивідуального чи комбінованого контролю знань. Для організації і 

здійснення контролю засвоєння слухачами матеріалу передбачаються такі 

заходи: усне опитування, співбесіда, тестування, виконання практичних 

завдань. 

За підсумками навчання на курсах підвищення кваліфікації (30 год.) 

видається – сертифікат. 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПЛАН 
(очно-заочна форма навчання – 30 годин/ 1 кредит ЄКТС) 

 

№ Вид 

заняття 

Тема Виклада

ч 

Год

ини 

1 Лекці

я 

Інноваційні моделі соціальної 

роботи 

Соловйов

а Т.Г. 

2 

1

.1 

Практ

ичне 

Інноваційні методи роботи 

соціального працівника 

Соловйов

а Т.Г. 

2 

2 Лекці

я 

Тренінг як метод практичної 

соціальної роботи 

Мацкевіч 

Ю.Р. 

2 

2

.1 

Практ

ичне 

Інтерактивні методи та 

прийоми групової роботи. 

Мацкевіч 

Ю.Р. 

2 

3 Лекці

я 

Форми та зміст 

психопрофілактики вторинних 

порушень 

Апухтіна 

В.В. 

2 



3

.1 

Практ

ичне 

Профілактична діяльність 

щодо осіб з обмеженими 

можливостями 

Апухтіна 

В.В 

2 

4 Лекці

я 

Соціально-педагогічна робота 

з вразливими сім’ями 

Лещенко 

О.Г. 

2 

4

.1 

Практ

ичне 

Технології роботи з 

вразливими сім’ями 

Лещенко 

О.Г. 

2 

5 Лекці

я 

Менеджмент та 

самоменеджмент у соціальній роботі 

Гладиш 

М.О. 

2 

5

.1 

Практ

ичне 

Техніки та прийоми 

самоорганізації, самоменеджменту 

соціального працівника 

Гладиш 

М.О. 

2 

6 Лекці

я 

Волонтерство у системі 

соціального захисту 

Мамай 

Н.О. 

2 

6

.1 

Практ

ичне 

Організація волонтерської 

діяльності у системі соціального 

захисту 

Мамай 

Н.О. 

2 

7 Лекці

я 

Сучасні інформаційно-

комунікаційні технології в соціальній 

роботі 

Авраменк

о У.В. 

2 

7

.1 

Практ

ичне 

ІКТ-технології у роботі 

соціального працівника 

Авраменк

о У.В. 

2 

Разом 14 

год. 
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