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 Вступ 

 

Навчальна програма дисципліни «Актуальні проблеми та інновації в 

соціальній роботі» складена відповідно до освітньо-наукової програми 

підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти спеціальності 231 

“Соціальна робота”. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є актуалізація основних 

проблем соціальної роботи та специфіка впровадження інноваційних 

методів в практику соціальної роботи. 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу: 

1-й рік навчання, 1-й семестр викладання. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи в 

кризовому суспільстві. 

2. Технологічне забезпечення інноваційної діяльності в соціальній 

сфері. 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета є підготовка студентів до свідомого, активного та ефективного 

поєднання теоретичних засад соціальної роботи та специфічних 

особливостей практичних моделей соціальної роботи; до впровадження змін 

у сучасну практику соціальної роботи; навчити розвивати нові ідеї, 

аналізувати реальні нововведення та проблеми їхнього впровадження. 

Завдання викладання навчальної дисципліни «Актуальні проблеми та 

інновації в соціальній роботі»: 

 з’ясування проблеми сучасної організації соціальної роботи в різних 

сферах життєдіяльності суспільства; 

 формування навичок комплексного підходу до аналізу проблеми 

застосування інновацій у сфері надання соціальних послуг; 



 

 

 ознайомлення із інноваційною проектною діяльністю у соціальній 

сфері; 

 аналіз та засвоєння практичних аспектів організації та впровадження 

інноваційних підходів та методів соціальної роботи у вітчизняній та 

міжнародній практиці. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

ЗК 06. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК 08. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

СК 04. Здатність  до  впровадження методів і технологій  інноваційного  

практикування  організації, адміністрування та  управління  в  системі 

соціальної роботи. 

СК 06. Здатність до здійснення, оцінки процесу і результату 

професійної діяльності та моніторингу та якості надання соціальних послуг, 

розроблення заходів, спрямованих на її підвищення. 

СК 10. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість задля 

вирішення соціальних проблем через упровадження соціальних інновацій. 

СК 12. Здатність до критичного оцінювання соціальних наслідків 

політики у сфері прав людини, соціальної інклюзії та сталого розвитку 

суспільства. 

СК 14. Здатність до ефективного менеджменту організації у сфері 

соціальної роботи, до пошуку джерел результатів управління, встановлення 

взаємозалежності, сполученості між цілями і задачами, закладеними в 

управлінських рішеннях, і реально здобутими результатами управління. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1.Розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребують 

оновлення й інтеграції знань в умовах неповної/недостатньої інформації та 

суперечливих вимог. 



 

 

ПРН 7.Застосовувати загальне та спеціалізоване програмне 

забезпечення для вирішення професійних задач та здійснення наукового 

дослідження  

ПРН 12.Оцінювати соціальні наслідки політики у сфері прав людини, 

соціальної інклюзії та сталого розвитку суспільства, розробляти 

рекомендації стосовно удосконалення нормативно-правового забезпечення 

соціальної роботи. 

ПРН 16.Розробляти соціальні проекти на високопрофесійному рівні. 

ПРН 19.Розробляти, апробувати та втілювати соціальні проекти і 

технології  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин, що 

становить 5 кредитів ЄКТС. 

2. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Актуальні проблеми теорії і практики 

соціальної роботи в кризовому суспільстві. 

Тема 1. Структура та механізм функціонування системи соціальної 

роботи. 

Тема 2 Система соціальної роботи як орган соціального організму 

країни. 

Тема 3. Актуальні соціальні проблеми та роль соціальної роботи в їх 

вирішенні. 

Тема 4. Особливості соціальної роботи у вирішенні актуальних 

соціальних проблем. 

Тема 5. Запровадження консолідованої системи адресної соціальної 

допомоги та соціальних послуг. 

Тема 6. Актуальні проблеми соціального захисту інвалідів в Україні. 

Тема 7. Соціальна робота з ВІЛ/СНІД. 

Тема 8. Проституція як актуальна соціальна проблема. 

Тема 9. Форми та методи соціально-психологічної підтримки 

безробітних. 



 

 

Змістовий модуль 2. Технологічне забезпечення інноваційної 

діяльності в соціальній сфері. 

Тема 10. Інноваційні процеси в соціальній сфері. 

Тема 11. Соціальна ефективність інноваційної діяльності. 

Тема 12. Управлінський аспект розвитку інноваційних процесів в 

соціальній організації. 

Тема 13. Досвід впровадження інновацій в практиці соціальної роботи. 

Тема 14. Інтегровані соціальні служби. 

Тема 15. Інновації в роботі з сім'ями, які виховують дитину з 

інвалідністю. 

Тема 16. Інновації в галузі соціальної профілактики. 

3. Рекомендована література 

Основна 
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проектів / О. О. Яременко, О. Р. Артюх, О. М. Балакірєва та ін. – К.: ДЦССМ, 

2002. – 132 с.  

9. Нормативно-правове забезпечення реалізації державної політики 

з питань сім'ї, жінок, дітей та молоді: Збірник норм.-прав. документів. - К.: 
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10. Нормативно-правове забезпечення діяльності центрів соціальних 

служб для молоді. - К: ДЦССМ, 2002. 

11. Організація діяльності консультативних пунктів "Довіра" 

центрами соціальних служб для молоді: Методичний посібник / За ред. П.Б. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання екзамен. 

 

5. Методи діагностики успішності навчання: усне та письмове 

опитування, виконання проблемних питань, розв'язання ситуаційних 

завдань, захист проектів (презентацій), іспит,  оцінювання активності 

здобувачів у процесі практичних занять, аудиторні контрольні роботи, 

захист рефератів, есе. 
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