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ВСТУП 

 

Навчальна програма дисципліни “Асистивні інформаційно-

комунікативні технології в соціальній роботі” складена відповідно до 

освітньо-професійної/освітньо-наукової програми підготовки __ магістра__ 

спеціальності _      231 Соціальна робота  

Предметом вивчення дисципліни є: асистивні інформаційно-

комунікативні технології в соціальній роботі загальнотеоретичні засади, 

основні поняття, методи аналізу та інструментарій. 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 

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

Зміст курсу «Асистивні інформаційно-комунікативні технології в 

соціальній роботі» пов'язаний з такими дисциплінами, як психологія, 

соціологія, маркетинг, введення в професію, технологія соціальної роботи, 

теорія комунікації та іншими соціогуманітарними дисциплінами, що 

відповідає вимогам державних освітніх стандартів. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Інформація як особливий ресурс наукової діяльності.. 

2. Використання інформаційних технологій в соціальній роботі. 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою дисципліни «Асистивні інформаційно-комунікативні технології 

в соціальній роботі» є формування у здобувачів вищої освіти теоретичних і 

практичних знань із основ створення та функціонування інформаційних 

систем і технологій, їх використання для вирішення завдань у практичній 

діяльності за фахом. Ознайомлення студентів із програмним забезпеченням 

та інформаційними технологіями, що можуть бути використані в їх 

подальшій роботі за спеціальністю. 

Завдання:  



 

  

- ознайомлення студентів із інформаційними технологіями та їх 

використанням в соціальній роботі;  

- надання теоретичних знань із основ організації та 

функціонування інформаційних систем в соціальній роботі;  

- вивчення основних характеристик інформаційних систем, 

програмного інструментарію та комп’ютерних технологій, що орієнтовані на 

підтримку прийняття рішень.  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

ЗК 01. Здатність аналізувати соціальні зміни у суспільстві, соціальні 

проблеми індивіда, групи та громади, встановлювати причинно-наслідкові 

зв’язки між соціальними подіями і явищами. 

ЗК 03. Здатність розробляти критерії для оцінювання якості 

виконуваних робіт та забезпечувати їх належне виконання. 

 ЗК 09. Втілювати навички ефективної міжособистісної взаємодії на 

різних рівнях. 

ЗК 10. Здатність результативно працювати в команді та брати на себе 

відповідальність за конкретні завдання та за всю команду в цілому. 

СК 05. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня, налагоджувати ефективну взаємодію державних, 

громадських і комерційних організацій на підґрунті соціального партнерства 

та соціальної відповідальності. 

 СК 09. Здатність  встановлювати ефективну комунікацію та доводити 

знання і власні висновки до фахівців різних галузей та нефахівців. 

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 09. Виконувати рефлексивні практики в контексті цінностей 

соціальної роботи, відповідальності, у тому числі для запобігання 

професійного вигорання, застосовувати рефлексивні технології при 

вирішенні навчальних, виховних та професійних завдань. 

ПРН 17. Самостійно будувати та підтримувати цілеспрямовані, 

професійні взаємини з широким колом людей, представниками різних 

спільнот і організацій, аргументувати, переконувати, вести конструктивні 

переговори, результативні бесіди, дискусії, толерантно ставитися до 

альтернативних думок. 

ПРН 18. Демонструвати позитивне ставлення до власної професії та 

відповідати своєю поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної 

роботи. 

Очікувані результати навчання. У результатi вивчення даного курсу 

студент повинен  знати: 

 - основнi поняття, повʼязанi з методичним забезпеченням 

соціологічних дослiджень; методики i технiки збору, обробки та аналiзу 

iнформацiї з використанням компʼютерних технологій;  

- змiст основних понять iнформацiйних технологiй;  

- загальнi принципи i пiдходи до роботи з iнформацiєю в глобальнiй 

мережi Інтернет;  

- сучаснi засади розвитку цифрової комунiкацiї;  

- тенденцiї та шляхи розвитку цифрової культури, специфiку сучасного 

функцiонування iнформацiї та новин в Інтернеті; 

- можливостi програмного забезпечення щодо дослiджень, роботи з 

iнформацiєю в практицi соціального працівника. 

 вміти:  

- застосовувати «компʼютерне мислення» для наукових дослiджень i в 

роботi з iнформацiєю;  

- користуватися найбiльш поширеними базовими програмами для збору 

та обробки iнформацiї;  



 

  

- володіти пошуковими системами;  

- класифiкувати iнформацiю для компʼютерної обробки; 

 - проводити наукові дослідження в мережі Інтернет;  

-  використовувати «нові медіа» для маркетингу в соціальній роботі;  

- навчитися з погляду особливостей функцiонування цифрової 

iнформацiї правильно оформляти i представляти результати проведених 

дослiджень та iншу соціальну, соціологічну iнформацiю; 

- умiти ставити завдання для розробки прикладних математичних 

програм щодо аналiзу, дослiдження соціальних процесiв та iнших матерiалiв; 

- працювати в «командi» з iншими фахiвцями щодо розробок 

математичних, дослiдницьких програм;  

- проводити аналiз предметної галузі наукових дослiджень з 

використанням iнформацiйних технологiй;  

- застосовувати набутi знання у практичнiй науковiй дiяльностi. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити 

ECTS.  

2. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Інформація як особливий ресурс наукової 

діяльності. 

Тема 1. Сутність інформаційних технологій та напрями їх 

використання в соціальній роботі. 

 Поняття «інформація», її види. Поняття і особливості інформаційного 

суспільства. Інформатизація, її основні завдання. Поняття «інформаційні 

технології». Класифікація інформаційних технологій. Інформаційні процеси 

в соціальній роботі, прямий та зворотній зв’язок. Умови оптимального 

управління діяльністю соціального працівника. Недоліки традиційної 

організації соціальної роботи. Можливості інформаційних технологій як 

засобів підвищення ефективності цього процесу. Напрями впровадження 

інформаційних технологій в соціальній роботі. Умови ефективності 

використання інформаційних технологій.  



 

  

Тема 2. lнформацiйнi аспекти методичного забезпечення 

соціологічних дослiджень. 

Iнформацiя як особливий ресурс наукової дiяльностi. Формування 

iнформацiйного пiдходу до вивчення рiзних аспектiв соціального життя. 

Iнформацiя в структурi фундаментальних i прикладних соціальних 

досліджень. Теоретична i емпiрична iнформацiя про соціальну роботу. 

Джерела iнформацiї та їх основні типи. Склад i типи iнформацiйних даних у 

структурi дослiдницьких проєктів. Первинні i вториннi данi. Критерiї вiдбору 

i верифiкацiх даних. Складання банку даних. Основнi етапи iнформацiйно-

аналiтичної роботи. 

Iнформацiйнi технологiї в практицi соціологічних дослiджень. 

Інформаційно-аналітичні технологiї i iнформацiйно-прогнознi технологiї. 

Роль Iнтернету в спектрі технологічних засобiв iнформацiйного забезпечення 

соціологічних досліджень. ІКТ для підготовки, проведення та аналізу 

результатів соціологічних досліджень допоможе у реалізації прогностичної 

функції професійної діяльності. 

Тема 3. Класифiкацiя iнформацiйного забезпечення: iнформацiя, 

повiдомлення, носiї iнформацii; види професiйної iнформацiйної 

комунiкацiї. 

Iнтернет-технологiї. Органiзацiя мережi Iнтернет. Структура 

функцiонування. Адресацiя. Види доступу в Iнтернет. Огляд Iнтернет-

технологiй. Електронна пошта. Списки розсилання. Передавання файлiв 

(FTP). Пошукова система WAIS. Етикет в Iнтернет. Iнформацiйнi ресурси 

мережi Iнтернет. Доступ до ресурсiв через електронну пошту.  

WWW-тexнoлoгiї. Iнформацiйний пошук. Iнформацiйно-пошуковi 

системи. Види iнформацiйного пошуку. Засоби реалiзацiї iнформацiйного 

пошуку. Iнформацiйно-пошуковi мови. Iндексування документiв i запитiв. 

Стратегії пошуку. Ефективнiсть iнформацiйного пошуку. Електронна пошта 

та iншi комунiкативнi технологiї. Огляд систем електронної пошти. Доступ 

до ресурсiв за допомогою електронної пошти.  



 

  

Телеконференцiї. Новiтнi технологiї обмiну iнформацiєю. Огляд 

автономних програмних засобiв пiдтримки телеконференцiй. Використання 

браузерiв. Обмiн повiдомленнями. Спільне використання додаткiв. 

Пересилання файлiв. Архiви телеконференцiй. Пошук у телеконференцiях. 

MSN, ISQ, Skype, Ovoo, чати та інші ресурси комунікації. 

Тема 4. Феномен новiтнiх медiа.  

Термін «новітні медіа». Природа новiтнiх медiа. Термiн «новiтнi 

медiа». Спектр визначень «новiтнiх медiа» Л. Мановича. Коло явищ та 

обʼєктів, якi потрапляють до сфери визначення новiтнiх медiа. Основнi 

принципи та характерні риси новiтнiх технологiй, новiтнiх медiа. Поява та 

розвиток новiтнiх медiа. Передумови появи новiтнiх медiа. Контент i 

комунiкацiйнi канали.  

Технiчнi особливостi створення та поширення iнформацiї в умовах 

новiтнiх медiа. Швидкiсна передача даних, мобiльнi пристрої (телефонiя, 

планшети), ЗG-технології. Розвиток мереж третього поколiння. Мобiльнi 

технологiї як ще один крок до процесу глобалiзації, свiт як «глобальне село» 

(Маршалл Маклюен).  

Змiстовий модуль 2. 

Використання інформаційних технологій в соціальній роботі 

Тема 5. Інформаційно-комунікаційні технології в системі 

соціальної адаптації осіб із обмеженими можливостями.  

Асистивні пристрої і програмне забезпечення для осіб з порушеннями 

зору: синтезатори голосу, програми «Screen reader», JAWS (Job Access With 

Speech). Клавіатури з брайльовським шрифтом для введення тексту. 

Тактильний дисплей з брайльовським шрифтом. Принтери, що друкують або 

«наколюють» текст брайльовським шрифтом. ВІРГО. Читають машини. 

«Екранні лінзи» («Лупа», «Kutzweil») і ін. Допоміжних пристрої для осіб з 

порушеннями функцій опорно-рухового апарату: спеціальні клавіатури, 

IntelliKeys, пристрій Half Keyboard, маніпулятор Headmaster Plus, спеціальні 

миші (джойстик, Trackball, миші-ролери, клавішні миші, головні, ножні 



 

  

миші) і інші пристрої. Налаштування параметрів. Апаратні та програмні 

засоби для осіб з порушенням слуху: «Розмовляючі рукавички», спеціальні 

браслети, програми слухо-мовного комплексу «Комунікація» тощо. 

Допоміжних пристрої для осіб з інтелектуальною недостатністю та з 

важкими порушеннями мови. Пристрої, що полегшують введення інформації 

в комп'ютер: сенсорний екран, малий і великий трекболи, миша-джойстик, 

сенсорні панелі, перемикачі та ін. Пристрій «Ручний комп'ютер» (ChatPC) 

для дітей з важкими порушеннями мови. Комунікатори. 

Багатофункціональний пристрій «Tango» і ін. 

Тема 6. Використання iнформацiйних технологiй у навчальному 

процесi. Форми та можливостi.  

Навчальнi системи i технологiї. Робота з текстами. Характеристика та 

можливостi навчальних iнформацiйних систем. Види послуг. Доступ до 

iнформацiї. Пошуковi системи. Електроннi бiблiотеки. Характеристика та 

можливостi електронних бiблiотек у пошуку наукової iнформацiї. Види 

послуг. Доступ до iнформації. Електроннi бiблiотеки України та iнших країн 

свiту. Iнформацiйнi технологiї щодо перевiрки та контролю знань, форми, 

можливості, характерні риси.  

Дистанцiйна освiта. Форми, можливостi, наявні ресурси, програмне 

забезпечення – Moodle, вебiнари, Coursera та iншi. 

Компʼютернi iгри (форми чинних) як спосiб моделювання соціальної 

iнформацiї та ситуації, що має вiдображати компʼютерний склад роботи з 

соціальною iнформацiєю.  

Тема 7. Iнтернет та його професiйне використання.  

Ресурси органiв державної влади. Характернi риси новiтнiх 

електронних ЗМI. Аналiтичнi ресурси, мозковi центри – вiдкритiсть та 

прозорiсть методик дослiдження та їx результатiв. Iнтерактивнiсть, 

вiзуалiзованнiсть, поява iншого ньюсмейкера. Основи вiкi-технологiї. Biкi-

технологія та програмне забезпечення. Гiпертексти (Тед Нельсон) як формат 



 

  

структурування iнформації. Iнтелектуальнi системи пiдтримки прийняття 

рiшень. Технологiї хмар. 

 Тема 8. Практичне використання інформаційно-комунікаційних 

технологій в соціальній роботі. 

Складання банку даних. Специфіка складанння банку даних у 

соціальній роботі. Критерії вiдбору i верифiкацiї даних.  Ведення електронної 

документації, уміння створювати та редагувати документи у текстовому 

редакторі; відповідати на ділові листи, заповнювати бланки, спілкуватися 

електронною поштою. Пошук нормативно-правової та соціально значущої 

інформації у світовій мережі. 

Тема 9. Мережевi громади: форми, риси, тенденцiї. 

Диджитал культура. Вiртуальна комунiкацiя. Риси Мереж Веб 2.0. та 

Веб 3.0. Персонiфiкацiя в сучасних мережах. Соцiальнi мережi Facebook, 

Linkedin, Google+; «В контакте», Одноклассники, Tweeteг, Уoutube, Instаgram 

та iншi. Культура комунiкацiії. Мережi як засiб громадянської мобiлiзацiї: 

форми та їx ефективнiсть.  

Тема 10. Електронне урядування як фактор формування вiдносин 

влади, суспiльства, громадянина та бiзнесу. Мета, основнi цiлi та завдання 

впровадження електронного урядування. Базовi складники: електронна 

демократiя, е-урядування. Електроннi державнi послуги тощо. Надання 

державних послуг з використанням сучасних iнформацiйно-комунiкацiйних 

технологiй. Розвиток е-урядування в рiзних країнах. Державна полiтика щодо 

впровадження електронного урядування в Україні. 
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Електронні інформаційні ресурси 

1. Асоціація політичних консультантів України. [Електронный 

ресурс].- Режим доступу: http://www.piar.kiev.ua/. 

2. Різун В. В. Теорія масової комунікації / В.В. Різун.— К.: Видавничий 

центр ― Просвіта, 2008.— 260 с. [Електронный ресурс].- Режим доступу: 

http://joumlib.univ.kiev.ua/Teoriya mas com.pdf. 

3. Со-Общение- Елекрона версія журнала Со-Общение. [Електронный 

ресурс].- Режим доступу: http://www.soob.ru 

4. Український сайт про PR, маркетинг і рекламу. [Електронный 

ресурс].- Режим доступу: http://www.prschik.kiev.ua. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

 

5. Методи діагностики успішності навчання 

Основні методи діагностики успішності навчання – письмові роботи, 

контрольне тестування, усний контроль (на кожному практичному занятті), 

залік.  

Підсумковий контроль успішності студента: контрольне тестування за 

змістом усього курсу (залік). 

Поточний контроль рівня знань студентів 

Перевірка студентами вивченого матеріалу, визначення ступеня його 

засвоєння, вироблення навчальних та  дослідницьких навичок, формування 

вміння самостійної роботи з текстами та спроможності їх осмислення  і 

інтерпретації; а також вироблення навичок письмової та усної 

самопрезентації.   

Поточний контроль буде здійснюватися за такими напрямами: 

- контроль  за систематичністю та активністю роботи на 

семінарських заняттях; 

- контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання 

поза рамками аудиторних занять; 

http://www.piar.kiev.ua/
http://joumlib.univ.kiev.ua/Teoriya%20mas%20com.pdf
http://www.soob.ru/
http://www.prschik.kiev.ua/


 

  

- контроль за рівнем засвоєння та творчого опрацювання у вигляді 

індивідуальних завдань; 

- проведення тематичних контрольних робіт.  

Підсумковий контроль є відображенням рівня опрацювання 

студентом теоретичного та практичного матеріалу, рівня засвоєння ним 

вказаного матеріалу. Підсумковий контроль відображає результат 

накопичення студентом балів (від 1 до 100 балів) в процесі поточної 

навчальної діяльності. 

Повний і остаточний підсумок вивчення студентами навчальної 

дисципліни здійснюється під час семестрового (академічного) контролю. 

При семестровому контролі враховуються результати всіх попередніх 

видів контролю вивчення навчальної дисципліни. 

Загальна підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виводиться із 

суми балів за поточну успішність та за залік. 


