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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 5 

 

годин – 150 

 

 

 

 ІНДЗ* – ___________ 
           (вид завдання) 

Галузь знань 

23 Соціальна робота 
(шифр і назва) 

 

Спеціальність  

231 Соціальна робота 
(код і назва) 

 

 

Спеціалізації: 

____________________ 
(назва) 

 

Рівень вищої освіти: 

 

магістерський 

Нормативна / за вибором 

(ВНЗ/студента) 

 

Рік підготовки: 

1-й -й 

Семестр 

1-й -й 

Лекції 

20 год.  год. 

Практичні, семінарські 

20 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

110 год.  год. 

у т.ч. ІНДЗ*: -            год. 

Форма підсумкового 

контролю:  

екзамен 

 

 

* – за наявності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета викладання дисципліни “Актуальні проблеми та інновації в 

соціальній роботі”- підготувати 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 курсу: 

 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  

 

3. 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. Професійна соціальна робота в системі соціальної діяльності. 

Тема 5. Запровадження консолідованої системи адресної соціальної 

допомоги та соціальних послуг. 

Тема 6. Основні проблеми розвитку системи соціального захисту населення. 

Тема 7. Стан і проблеми розвитку кадрового потенціалу і системи. 

Тема 8. Проблеми ефективності в соціальній роботі. 

Тема 9. Актуальні проблеми соціальної практики в сучасній Україні. 

 

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. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п/с лаб ср  л п/с лаб ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. Актуальні проблеми теорії і практики соціальної 

роботи в кризовому суспільстві 
Тема 1. Структура 

та механізм 

функціонування 

системи соціальної 

роботи. 

8 2   6      

Тема 2. Система 

соціальної роботи 

як орган 

соціального 

організму країни. 

10 2 2  6      



 

  

Тема 3. Актуальні 

соціальні проблеми 

та роль соціальної 

роботи в їх 

вирішенні. 

8 2   6      

Тема 4. 

Професійна 

соціальна робота в 

системі соціальної 

діяльності. 

10 2 2  6      

Тема 5. 

Запровадження 

консолідованої 

системи адресної 

соціальної 

допомоги та 

соціальних послуг. 

8 2   6      

Тема 6. Основні 

проблеми розвитку 

системи 

соціального 

захисту населення. 

8  2  6      

Тема 7. Стан і 

проблеми розвитку 

кадрового 

потенціалу і 

системи.. 

8  2  6      

Тема 8. Проблеми 

ефективності в 

соціальній роботі. 

8  2  6      

Тема 9. Актуальні 

проблеми 

соціальної 

практики в 

сучасній Україні. 

8  2  6      

Разом за змістовим 

модулем 1 
76 10 12  54      

Змістовий модуль 2. Технологічне забезпечення інноваційної діяльності в соціальній 

сфері 

Тема 10. 

Інноваційні 

процеси в 

соціальній сфері. 

10 2   8      

Тема 11. Соціальна 

ефективність 

інноваційної 

діяльності. 

10 2   8      

Тема 12. 

Управлінський 

аспект розвитку 

інноваційних 

процесів в 

10 2   8      



 

  

соціальній 

організації. 

Тема 13. Досвід 

впровадження 

інновацій в 

практиці соціальної 

роботи. 

12 2 2  8      

Тема 14. 

Інтегровані 

соціальні служби. 

12 2 2  8      

Тема 15. Інновації 

в роботі з сім'ями, 

які виховують 

дитину з 

інвалідністю. 

10  2  8      

Тема 16. Інновації 

в галузі соціальної 

профілактики. 

10  2  8      

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

74 10 8  56      

ІНДЗ*           

Усього годин 150 20 20  110      

* – за наявності 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

                                                                                                              

6. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Система соціальної роботи як орган соціального 

організму країни. 

2 

2 Професійна соціальна робота в системі соціальної 

діяльності. 

2 

3 Основні проблеми розвитку системи соціального 

захисту населення .і проблеми соціального захисту 

інвалідів в Україні. 

2 

4 Стан і проблеми розвитку кадрового потенціалу і 

системи соціальних служб 

2 

5 Проблеми ефективності в соціальній роботі. 2 

6 Актуальні проблеми соціальної практики в сучасній 

Україні. 

2 

7 Досвід впровадження інновацій в практиці соціальної 

роботи. 

2 



 

  

8 Інтегровані соціальні служби. 2 

9 Інновації в роботі з сім'ями, які виховують дитину з 

інвалідністю. 

2 

10 Інновації в галузі соціальної профілактики. 2 

 Разом 20 

                                                                                                              

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

8. Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми/ види завдань Кількість 

годин 

1 Тема 1. Структура та механізм функціонування системи 

соціальної роботи. 

6 

2 Тема 2. Система соціальної роботи як орган соціального 

організму країни. 

6 

3 Тема 3. Актуальні соціальні проблеми та роль соціальної 

роботи в їх вирішенні. 

6 

4 Тема 4. Професійна соціальна робота в системі 

соціальної діяльності. 

6 

5 Тема 5. Запровадження консолідованої системи адресної 

соціальної допомоги та соціальних послуг. 

6 

6 Тема 6. Основні проблеми розвитку системи соціального 

захисту населення. 

6 

7 Тема 7. Стан і проблеми розвитку кадрового потенціалу і 

системи.. 

6 

8 Тема 8. Проблеми ефективності в соціальній роботі. 6 

9 Тема 9. Актуальні проблеми соціальної практики в 

сучасній Україні. 

6 

10 Інноваційні процеси в соціальній сфері. 8 

11 Соціальна ефективність інноваційної діяльності. 8 

12 Управлінський аспект розвитку інноваційних процесів в 

соціальній організації. 

8 

13 Досвід впровадження інновацій в практиці соціальної 

роботи. 

8 

14 Інтегровані соціальні служби. 8 

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

інвалідністю. 

8 

16 Інновації в галузі соціальної профілактики. 8 

 Разом  110 



 

  

До самостійної роботи відноситься: 

[1] – підготовка до лекцій, практичних занять; 

[2] – написання рефератів, докладів; 

[3] — написання та захист індивідуальних модульних завдань. 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 Не передбачено 

10. Методи навчання 

Лекція (лекція-доповідь, лекція-бесіда, лекція-дискусія). В ході лекцій за 

характером логіки пізнання впроваджуються аналітичний, синтетичний, 

індуктивний та дедуктивний методи. За рівнем самостійної розумової діяльності 

– проблемний вклад та частково-пошуковий метод. 

Практичні заняття, які включають заняття для закріплення і систематизації 

знань та придбання практичних навичок, а також заняття для вивчення нового 

матеріалу. 

 

11. Методи контролю 

Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, екзамен.  

Методи письмового контролю -  письмове опитування, виконання 

практичних завдань. 

Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз. 

 

12. Питання для підсумкового контролю 

1. Основні соціальні проблеми як об'єкт сучасної соціальної роботи. 

2. Охарактеризуйте сучасний стан та перспективи розвитку соціальної роботи в 

Україні. 

3. Проаналізуйте відомі вам соціологічні дослідження актуальних проблем 

соціальної роботи. 

4. У чому полягають основні принципи психосоціальної роботи з людьми, які 

вживають алкоголь? 

5. Як здійснюється психологічна реабілітація людей, які страждають 

алкоголізмом, наркоманією, токсикоманією? 

6. Розкрийте особливості інформаційного забезпечення профілактики 

тютюнопаління. 

7. Назвіть типові причини і наслідки тютюнопаління клієнтів різних вікових 

категорій. 

8. Перерахуйте умови ефективної роботи з профілактики тютюнопаління серед 

підлітків та молоді. 

9. Що необхідно знати спеціалісту для виявлення та попередження насильства 

та жорстокого поводження з дітьми? 

10. Перерахуйте методи, які використовуються під час роботи з дітьми – 

жертвами насильства. 

11. Назвіть критерії ефективності роботи з дітьми, що постраждали від 



 

  

насильства. 

12. Які методи соціологічних досліджень доцільно використовувати для 

вивчення тих чи інших проблем соціального захисту населення? 

13. Психологічні особливості дітей, що постраждали від насильства. 

14. Соціальні наслідки жорстокого поводження з дітьми. 

15. Сформулюйте основні причини низької ефективності держаних заходів 

щодо попередження безпритульності. 

16. Доведіть необхідність комплексного вирішення проблеми безпритульності. 

17. Перерахуйте принципи профілактики сімейного неблагополуччя, 

соціального сирітства, безпритульності і бездоглядності. 

18. Охарактеризуйте заходи, які необхідно застосовувати для підвищення 

ефективності процесу соціальної адаптації бездоглядних та безпритульних 

неповнолітніх. 

19. Назвіть основні спеціалізовані установи та служби, які займаються 

проблемами дитячої безпритульності. 

20. Шляхи та методи вирішення проблеми бездомності в Україні. 

21. Розкрийте управлінські аспекти соціального захисту інвалідів. 

22. Як вирішуються проблеми інвалідності в різних регіонах країни? 

23. Назвіть цілі та завдання сучасної соціальної роботи у вирішенні соціальної 

проблеми ВІЛ/СНІД. 

24. Опишіть шляхи удосконалення профілактики, лікування та догляду за 

людьми, що живуть з ВІЛ/СНІД. 

25. Перерахуйте основні вимоги до організації соціального супроводу ВІЛ-

інфікованих та хворих на СНІД. 

26. Охарактеризуйте нормативно-правову базу соціального захисту ВІЛ-

інфікованих? 

27. Які фактори обумовлюють необхідність та доцільність розробки та 

застосування інноваційних методів в соціальній роботі з ВІЛ-інфікованими? 

28. Особливості діяльності груп взаємодопомоги для ВІЛ-інфікованих. 

29. Назвіть особливості дитячої проституції. Назвіть основні причини статевої 

деморалізації підлітків та молоді, охарактеризуйте її наслідки. 

30. Назвіть основні напрями соціальної підтримки безробітних громадян. 

31. Розкрийте зміст основних соціально-економічних проблем зайнятості в 

Україні на сучасному етапі. 

32. Охарактеризуйте основні напрямки державної політики в галузі зайнятості 

населення. 

33. Роль соціально-психологічної роботи в системі служби зайнятості. 

34. Поняття «інновація», «соціальна інновація», «інноваційний потенціал», 

«інноваційна діяльність». Структура інноваційного процесу. 

35. Причини виникнення інновацій. Механізми та інструменти інновацій. 

Класифікація інновацій у практиці соціальної роботи. 

36. Відомі приклади інновацій у соціальних службах України. Визначити, що є 

найтиповішим для інновацій у соціальній сфері. 

37. Суб'єкти та джерела соціальних інновацій. 

38. Інноваційний потенціал та інноваційна поведінка. Риси, притаманні творчій 



 

  

особистості, здатної до розробки та впровадження нововведень. 

39. Інноваційний процес, його складові. Управління інноваційним процесом. 

40. Причини створення інтегрованих соціальних служб. Функціонально-

змістовна модель роботи інтегрованих соціальних служб. 

41. Приклади інновацій у вирішенні соціальних проблем клієнтів. 

42. Сутність інноваційних проектів. Види та зміст інноваційних проектів. 

Основні критерії оцінки інноваційних проектів. 

43. Управління реалізацією інноваційними проектами. 

44. Аналіз ефективності інноваційної діяльності. 

45. Методи генерування та формування інноваційних ідей. 

46. Інновації в роботі з сім'ями, які виховують дитину з інвалідністю. 

47. Інновації в галузі соціальної профілактики. 

 

13.Розподіл балів, які отримують студенти 
 

 Поточний контроль Модульний 

контроль 1 

Модульний 

контроль 2 

Підсумковий 

контроль 

Сума 

балів Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

20 20 20 20 20 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Навчальна та робоча навчальна програми; 

2. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійного 

вивчення дисципліни 

3. Засоби підсумкового контролю (комплект білетів). 



 

  

 

14. Рекомендована література 

Основна 

1. Запобігання і протидія насильству в сім'ї: Методичні рекомендації для 

соціальних працівників. - К.: ДЦССМ, 2004.  

2. Інновації у соціальних службах / За ред.Т. В. Семигіної. – К.: Пульсари, 

2002. – 94 с.  

3. Інноваційні моделі соціальних послуг: Проекти Українського фонду 

соціальних інвестицій / За ред. Н. В. Кабаченко. – К.: ЗАТ «ВІПОЛ», 2006. – 

320 с. 

4. ІННОВАЦІЙНІ ПРАКТИКИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ВРАЗЛИВИМИ 

ГРУПАМИ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ //Демографія та соціальна економіка. 

2020, № 3 (41). - С.91-113. 

5. Купенко О. В. Соціальна робота: від теорії до практики. Суми: Сумський 

державний університет, 2019.-234 с. 

6. Лаврецький Р.В., Лоза А.С. Етичні дилеми в соціальній роботі // Young Scientist. 

2017. № 12 (52). С.81-86. 

7. Лукашевич М. П., Семигіна Т. В. Соціальна робота: теорія і практика: 

Підручник. Київ: Каравела, 2015. 

8. Науковий супровід, моніторинг та оцінка ефективності соціальних 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.: 

Держкомс-ім'ямолодь, 2003.  

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. 

Лазоренка, І.М. Пінчук. - К.: Держ.центр соціальн.служб для молоді, 2003.  

12. Панасюк М.Б. Соціальні технології робота з попередження правопорушень 

// Управлінські аспекти соціальної роботи. - К, 2002. - С.344-368. 

13. Соціальна робота: технологічний аспект: Навчальний посібник / За ред. 

проф. А.Й.Капської. - К.: Центр навчальної літератури, 2004.  

14. Семигіна Т. В. Розвиток власних теорій соціальної роботи: глобальні тенденції 

// Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та 

технології : м-ли ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (15–16 березня 2018 року, Київ) 

/ За ред. Ю.М. Швалба. Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2018. С. 90-94. 

15. Семигіна Т. В. Розвиток у сучасній соціальній роботі підходів, орієнтованих на 

сильні сторони клієнтів // Paradigms of the Modern Educational Process: 

Opportunities and Challenges for Society (1st ed.). Dallas: Primedia eLaunch LLS, 

2019. P. 96-105. 

16. Семигіна Т. В., Лиховид Д. О. Як перетворити населення на спільноту? 

(соціальнотехнологічні аспекти розвитку територіальної громади) // Наукові 

записки НаУКМА. 2015. Т. 174 : Соціологічні науки. С. 81-85. 



 

  

17. Семигіна Т. Завдання соціальної роботи у контексті Цілей сталого розвитку// 

Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри. М-ли міжнар.наук.-

практ. конф (5-6 квітня 2017 р.) [За заг. ред. Семигіної Т.В.]. Київ: АПСВТ, 

2017. С. 138-141. 

18. Семигіна Т. Міжнародна соціальна робота: глобальні пріоритети соціального 

розвитку і нове визначення соціальної роботи // Вісник АПСВ. 2015. № 1-2. С. 6-

11.  

19. Семигіна Т. Сучасна соціальна робота. Київ: Академія праці, соціальних 

відносин і туризму, 2020. 275 с. 

20. Сучасна соціальна робота з сім’єю у громаді: актуальні аспекти. Інформаційно-

методичні матеріали / Полякова О. М., Пономаренко Л. І., Шевченко Т. Ю., 

Борисова А. В; за ред. О. М. Полякової. Суми. 2019. – 176 с. 

21. Римаренко І. Сімейний патронат як інновація у сімейному праві України / І. 

Римаренко // Вісник АПСВТ. – 2017. – №2. – С. 39–46. 

22. Трубавіна Ї.М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім'єю. - 

К.: ДЦССМ, 2003.  

23. Тюптя Л.П., Іванова І.Б. Соціальна робота (теорія і практика): Навч. 
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