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Прикладні аспекти забезпечення 
соціалізації особистості

Блок дисциплін вільного вибору здобувача другого
(магістерського) рівня вищої освіти
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Соціальне забезпечення 5,0 залік 1

Соціально-правові засади
діяльності закладів вищої освіти

5,0 залік 2

Педагогічна деонтологія 4,0 залік 2

Соціальна робота в міжнародних
організаціях

3,0 залік 3

Профілактика професійного 
вигорання в соціальній роботі

3,0 залік 3



Соціальне забезпечення

Цей курс саме для тебе!

Цікавишся

проблемами соціальної справедливості, 
соціальною політикою, 

національними механізмами формування
соціальної захищеності населення?



Соціальне забезпечення

Тематика курсу:

Загальні засади соціального забезпечення
Організаційні засади соціального забезпечення в Україні
Державна соціальна допомога
Особливості соціального забезпечення дітей-сиріт та дітей
позбавлених батьківського піклування
Особливості соціального забезпечення осіб з інвалідністю
Особливості соціального забезпечення осіб похилого віку
Особливості соціального забезпечення військовослужбовців та
постраждалих від військових конфліктів
Загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності
Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття



Соціальне забезпечення

Ця дисципліна дасть можливість:

опануватиопанувати
теоретичнийтеоретичний

матеріалматеріал зз основоснов
соціальногосоціального
забезпеченнязабезпечення

оволодітиоволодіти основамиосновами пенсійногопенсійного
забезпеченнязабезпечення вв УкраїніУкраїні

ознайомитисяознайомитися зізі
структурнимиструктурними
підрозділамипідрозділами

соціальногосоціального захистузахисту
населеннянаселення



Соціально-правові засади закладу вищої
освіти (ЗВО)



Соціально-правові засади закладу вищої
освіти (ЗВО)



Соціально-правові засади закладу вищої
освіти (ЗВО)



Педагогічна деонтологія

Предмет вивчення: загальні питання обов’язку, зобов’язання, 
відповідальності педагога в професійній діяльності, проблеми
нормативної поведінки педагога в професійній діяльності.

Завданнями курсу:
 сформувати загальне уявлення про деонтологію, професійну
деонтологію, її види;
 сформувати усвідомлення деонтологічних принципів, норм
поведінки педагога, вимог до поведінки й особистісних
якостей педагога;
 сформувати поняття «нормативна поведінка педагога»;
 сформувати уміння й навички здійснення нормативної
поведінки в професійній діяльності, застосовувати теоретичні
положення педагогічної деонтології на практиці



Педагогічна деонтологія

У результаті опанування змісту курсу:
отримаєш знання про:

сутність, структуру й особливості професійної
деонтології та її видів;
сутність педагогічної деонтології та її основні категорії;
норми, принципи, вимоги до поведінки і особистості
педагога;
нормативні документи, що регламентують поведінку педагога в галузі
його професійної діяльності;
засоби формування нормативної поведінки;

навчишся:
використовувати нормативні документи морального й правового змісту, 
що регламентують поведінку педагога, співвідносити норми поведінки з
провідними принципами;
приймати рішення в різноманітних ситуаціях практичної професійної
діяльності педагога: ситуаціях ризику, морального вибору, конфлікту. 



Соціальна робота в міжнародних
організаціях

Цікавишся

соціальною політикою,

міжнародним досвідом надання соціальних послуг,

міжнародними організаціями в соціальній сфері?

Цей курс саме для тебе!



Соціальна робота в міжнародних
організаціях

становлення й розвиток системи міжнародних
організацій;

міжнародне регулювання соціальних відносин;

міжнародні урядові й неурядові організації в
сфері соціальної роботи;

кращі практики захисту прав дітей і жінок
міжнародними неурядовими
організаціями;

напрями діяльності міжнародних неурядових
організацій в Україні

Тематика курсу:



Соціальна робота в міжнародних
організаціях

ООН
МОП

ЮНІСЕФ
ЮНЕСКО
ЕКОСОР

ООНЖінки
Міжнародний Червоний Хрест

МФСП
SOS Kinderdorf International

Карітас
ЕКПАТ

Ла Страда - Україна
–

це неповний перелік організацій, 
які вивчаються в курсі



Соціальна робота в міжнародних
організаціях

У результаті опанування курсом ти

1) навчишся:

характеризувати сучасні світові соціальні
проблеми та практики планування заходів
для їх вирішення;

 критично оцінювати національні практики
здійснення соціальної роботи в порівнянні з
міжнародним досвідом;

2) ознайомишся з практиками надання
соціальних послуг міжнародними
організаціями в Україні.



Профілактика професійного 
вигорання в соціальній роботі

висока емоційна насиченість
когнітивна складність міжособистісного спілкування
значний внесок до встановлення довірливих стосунків
уміння управляти емоційною напруженістю ділового спілкування
наявність внутрішнього конфлікту між вимогами з боку організації, 
привабливістю роботи у ній, очікуваннями і реальними можливостями
працівниками

ВИГОРАННЯ

Шукаєш:
Як зберегти стабільність організації, і її людських ресурсів???

Як знайти «шлях до себе»???
Цей курс саме про це.



Профілактика професійного вигорання в 
соціальній роботі

Тематичні блоки курсу:
Синдром професійного вигорання
Діагностика рівня емоційного вигорання
Профілактика та корекція професійного вигорання

У результаті проходження курсу опануєш:
вимогами психогігієни працівника соціальної галузі
навичками самоконтролю, самооцінки, самовладання
прийомами самозахисту в ситуаціях «негативного
спілкування»
методиками релаксації, психологічного розвантаження
шляхами підвищення професійної майстерності в
соціальній галузі



Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки

НАША АДРЕСА:
61002, м. Харків, 
вул. Чернишевська, 
буд. 60, кабінет 6 

НАШІ E-MAIL:
kaf-social-

pedagogy@hnpu.edu.ua 
sphnpu@ukr.net

НАША СТОРІНКА НА
ВЕБ-САЙТІ

УНІВЕРСИТЕТУ:
http://hnpu.edu.ua/division/kafe

dra-socialnoyi-pedagogiki 

ЗАПРОШУЄМОЗАПРОШУЄМО ВАСВАС
ДОДО СПІВПРАЦІСПІВПРАЦІ!!


