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Вступ 

Навчальна програма дисципліни «Професійна майстерність і 

професіографія соціального працівника» складена відповідно до освітньо-

наукової програми підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти 

спеціальності 231 «Соціальна робота». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є професійні знання, 

навички та вміння майбутніх фахівців соціальної роботи;  основні показники 

стану і напрямки організації соціальної роботи в Україні та за кордоном;  

зміст соціальної роботи в установах соціальної сфери. 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу: 

1-й рік навчання, 2-й семестр викладання. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Специфіка професійної діяльності соціального працівника. 

2. Компетентнісні виміри професії. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою є систематизація і поглиблення професійних знань, умінь та 

навичок зі спеціальності “соціальна робота”, якісна підготовка 

висококультурного, інтелігентного, професійно компетентного фахівця, який 

кваліфіковано й творчо підходить до вирішення професійних завдань. 

Завдання викладання навчальної дисципліни «Професійна 

майстерність і професіографія соціального працівника»: вивчення 

теоретичних аспектів професійної майстерності соціального працівника; 

набуття практичних навичок підвищення професійної майстерності. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

ЗК 03. Здатність розробляти критерії для оцінювання якості 

виконуваних робіт та забезпечувати їх належне виконання. 

ЗК 07. Здатність до адаптації до нових умов, оперативного прийняття 

рішень та дії в новій/складній ситуації при невизначених умовах. 



 

 

СК 07. Здатність до професійної рефлексії, самовдосконалення, 

саморозвитку, професійної самореалізації. 

СК 12. Здатність виявляти професійну ідентичність та діяти згідно з 

цінностями, принципами та стандартами соціальної роботи. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 06. Самостійно й автономно знаходити інформацію необхідну для 

професійного зростання, опановувати її, засвоювати та продукувати нові знання, 

розвивати професійні навички та якості, підвищувати професійну кваліфікацію. 

ПРН 08. Автономно приймати рішення в складних і непередбачуваних 

ситуаціях, вирішувати проблеми на основі висунення і обгрунтування гіпотез, 

ставити мету, планувати діяльність, здійснювати збір і аналіз інформації, 

виконувати експеримент, представляти результати дослідження. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, що 

становить 3 кредиту ЄКТС. 

2. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Специфіка професійної діяльності соціального 

працівника. 

Тема 1. Професіоналізм у соціальній роботі. 

Тема 2. Функцiональний аспект дiяльностi соцiального працiвника. 

Тема 3. Професіограма соціального працівника. 

Тема 4. Критерії та рівні професійної майстерності у соціальній роботі. 

Тема 5. Шляхи формування професійної майстерності соціального 

працівника. 

Змістовий модуль 2. Компетентнісні виміри професії. 

Тема 6. Етапи професійного зростання соціального працівника. 

Тема 7. Різнорівнева професійна підготовка соціального працівника. 

Тема 8. Компетентність та компетенції професійної діяльності. 

Тема 9. Професійна компетентність соціального працівника. 

Тема 10. Зарубіжний досвід розвитку професійної майстерності і 

професіографії соціального працівника. 
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2013. 87 с. 
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навч. посіб. Київ : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2014. 245 с. 

5. Синявський В. В. Професіограми і психограми професій педагогічного 

спрямування : метод. посіб. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. 84 с. 

6. Холостова Е. И. Профессионализм в социальной работе. Москва : ИТК 

«Дашков и Ко», 2009. 236 с. 

Додаткова 

1. Васильєва М. О. Професійна рефлексія у діяльності соціального працівника 

: метод. рекоменд. до тренінгових занять для студентів спеціальності 

«Соціальна робота». Київ : ТОВ «Інфодрук», 2009. 109 с. 

2. Все про соціальну роботу : навчально-енциклопедичний словник-

довідник / за наук. ред. д.соц.н., проф. В. М. Пічі.  Вид 2-ге, вип, перероб 

та доп.  Львів : «Новий світ  2000», 2013.  616 с. 

3. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / за заг. ред. І. Д. Звєрєвої. 

Київ ; Сімферополь : Універсам, 2012. 536 с. 

4. Пальчевський С. С. Акмеологія : навч. посіб. для студентів вищих 

навчальних закладів. Київ : Кондор, 2008. 398 с. 



 

 

5. Тюптя Л. Т. Соціальна робота : методика викладання : навч.-метод. посіб. / 

Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова. Київ : Університет «Україна», 2011. 340 с. 

Електронні інформаційні ресурси 

1. Преподавание социальной работы : теория и практика : учебник / под 

ред. Н. И. Ловцовой. Н. Новгород: Изд-во Нижегородского 

госуниверситета им. Н. И. Лобачевского, 2012. 234 с. URL: 

http://docplayer.ru/55759462-Prepodavanie-socialnoy-raboty.html. 

2. Ярская-Смирнова Е. Р. Профессионализация социальной работы. 

Социологические исследования. 2001. № 2. С. 86-95.  URL: 

http://www.isras.ru/files/File/Socis/05- 2001/013Yarskaya.pdf. 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання залік 

5. Методи діагностики успішності навчання. 

Для студентів денної форми навчання: усне опитування на практичних 

заняттях, захист індивідуального домашнього завдання, аудиторна 

контрольна робота. 

Для студентів заочної форми навчання: захист контрольної роботи, 

тестування. 

Протягом вивчення дисципліни студент зобов’язаний: систематично 

відвідувати заняття; вести конспекти лекційних і практичних занять; 

приймати активну участь в роботі на семінарах; виконувати тестові завдання 

проміжного контролю. 
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