
Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки

СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Блок дисциплін вільного вибору здобувача першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти



Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки

Рік Назва дисципліни Кількість 

кредитів

Форма 

контролю

семестр

2021/

2022

Арт-терапевтичні методики у 

соціальній роботі

7,0 залік 3

Правові основи надання 

соціальних послуг

7,0 залік 4



Арт-терапевтичні методики в соціальній 

роботі



Арт-терапевтичні методики в соціальній 

роботі

Збільш свій професійний арсенал – приходь на курс 
і відкрий для себе світ арт-терапії!

Творчість, колір, рух, музика, казка, гра, пісок, 

танець, дельфін, фотографія, шахи, лялька –

інструменти впливу на людину.

А ти вмієш ними користуватися в професійній 

діяльності?



Арт-терапевтичні методики в соціальній 

роботі

Завдання курсу: 

✓ оволодіння арт-терапевтичними методиками роботи з різними 

категоріями клієнтів;

✓ формування здатності здійснювати корекцію емоційного стану 

клієнтів із використаннями методів арт-терапії;

✓ формування комунікативної культури, розвиток креативності 

(уяви, творчих здібностей, творчого мислення);

✓ формування емоційно-позивного відношення до здійснення 

соціальної роботи з використанням арт-терапевтичних методик. 



Арт-терапевтичні методики в соціальній 

роботі

Тематичні блоки курсу:

Загальні засади арт-терапії.

Арт-терапевтичні методики в роботі 

соціального працівника / педагога.

Ізотерапія. Мандалотерапія.

Музикотерапія. Бібліотерапія.

Пісочна терапія. Казкотерапія.

Лялькотерапія. Танцетерапія.

Фототерапія. Ігротерапія.



Правові основи надання соціальних послуг



Правові основи надання соціальних послуг



Правові основи надання соціальних послуг



Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки

Рік Назва дисципліни Кількість 

кредитів

Форма 

контролю

семестр

2022/

2023

Медіація у соціальній роботі 7,0 залік 5

Консультування у соціальній 

роботі

5,0 залік 6

Соціально-правовий супровід 

дітей-сиріт

7,0 залік 6



МЕДІАЦІЯ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ

ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНА ДИСЦИПЛІНА “МЕДІАЦІЯ У СОЦІАЛЬНІЙ 

РОБОТІ”?



МЕДІАЦІЯ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ



МЕДІАЦІЯ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ

Добровільність 

участі, свобода 

виходу для всіх її 

учасників з 

процесу медіації

Конфіденційність 

зустрічі та обмеження 

доступу до інформації 

Нейтральність, 

безсторонність та 

незалежність 

медіатора

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ МЕДІАЦІЇ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ



МЕДІАЦІЯ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ



Консультування у соціальній роботі



Консультування у соціальній роботі



Соціально-правовий супровід дітей-сиріт

Мета вивчення навчальної дисципліни –

підготовка здобувачів вищої освіти до
соціально-правового супроводу дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського
піклування, до здійснення консультативно-
діагностичної роботи з прийомними
батьками, опікунами і піклувальниками



Соціально-правовий супровід дітей-сиріт

Вивчення дисципліни сприяє формуванню 

компетентностей:

⚫ Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях

⚫ Знання розуміння предметної галузі та розуміння 

професійної діяльності

⚫ Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми

⚫ Здатність приймати обґрунтовані рішення

⚫ Здатність діяти соціально відповідально та свідомо



Соціально-правовий супровід дітей-сиріт

Вивчення дисципліни забезпечує ознайомлення і 
використання знань щодо таких питань:

⚫ Сучасні форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування

⚫ Подолання соціальної виключності найбільш вразливих категорій 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

⚫ Діяльність державних установ із соціального обслуговування дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

⚫ Проведення роботи спільно з органами опіки і піклування: 
попередження соціально-загрозливих (небезпечних) для дітей і 
підлітків дій; контроль за виконанням обов’язків піклувальників

⚫ Надання допомоги при працевлаштуванні



Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки

Рік Назва дисципліни Кількість 

кредитів

Форма 

контролю

семестр

2023/

2024

Соціальна робота у державних 

соціальних інституціях

5,0 залік 7

Соціальна робота у недержавних 

соціальних інституціях

5,0 залік 7

Фандрейзинг у соціальній роботі 5,0 залік 8

Правові основи надання 

соціальних послуг

5,0 залік 8



Соціальна робота у державних соціальних 

інституціях



Соціальна робота у державних соціальних 

інституціях



Соціальна робота у державних соціальних 

інституціях



Соціальна робота у недержавних соціальних 

інституціях



Соціальна робота у недержавних соціальних 

інституціях



Соціальна робота у недержавних соціальних 

інституціях



Соціальна робота у недержавних соціальних 

інституціях



Фандрейзинг у соціальній роботі



Фандрейзинг у соціальній роботі

Метою вивчення навчальної дисципліни є оволодіння здобувачами 

мистецтвом фандрейзингової діяльності у соціальній галузі, формування 

умінь здійснювати успішний фандрейзинг з метою реалізації актуальних 

соціальних ініціатив та проєктів.

Основні завданнями вивчення дисципліни:

-ознайомити з суттю, особливостями та видами фандрейзингової 

діяльності у соціальній галузі, способами залучення ресурсів для 

соціально-педагогічної діяльності;

- сформувати уявлення про принципи, інструменти та умови 

ефективного фандрейзингу;

- сформувати уміння розробляти й реалізовувати систему роботи із 

залучення ресурсів для здійснення соціально-педагогічної діяльності. 



Фандрейзинг у соціальній роботі

Під час вивчення дисципліни Ви:

Дізнаєтесь про:

Види фандрейзингу, джерела і способи залучення ресурсів;

Правила успішного та причини невдалого фандрейзингу;

Особливості фандрейзингової діяльності в соціальній галузі;

Складові спонсорського пакету, особливості проведення особистих зустрічей та 

краудфандингу.

Оволодієте:

Провідними методами, технологіями та стратегіями фандрейзингової 

діяльності, менеджментом, орієнтованим на результат;

Мистецтвом ефективної комунікації та самопрезентації у фандрейзинговій 

діяльності;

Способами залучення донорів, волонтнерів та цільової аудиторії для реалізації 

актуальних соціальних ініціатив та соціально спрямованих проєктів.



Фандрейзинг у соціальній роботі

Результати вивчення дисципліни:

❖ розроблена фандрейзингова кампанія для реалізації актуальної соціальної 

ініціативи чи проєкту;

❖ творчий підхід до професійної діяльності;

❖ здатність ініціювати соціальні зміни, спрямовані на піднесення соціального 

добробуту, розробляти та реалізовувати соціальні проєкти та програми;

❖ здатність мотивувати людей рухатися до спільної мети;

❖ володіння ораторським мистецтвом, мистецтвом переконання та 

самопрезентації;

❖ здатність виявляти і залучати ресурси приватних осіб, організацій та фондів 

для реалізації завдань професійної діяльності соціально-педагогічної 

діяльності.



Соціально-виховні студії

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості 
реалізації соціальним педагогом і соціальним 
працівником соціально-виховних методик (СООП -
Самоорганізований освітній простір з дітьми у 
позанавчальній діяльності; гейміфікації; 
діджіталізаціїї тощо).

Мета навчальної дисципліни - навчити застосовувати 
соціально-виховні методики з різними віковими 
категоріями населення. 



Соціально-виховні студії

У результаті опанування курсу ти: 

ознайомишся

⚫ з різними методиками організації соціально-виховної
діяльності з різними віковими категоріями;

володітимеш

⚫ інструментами роботи за методиками соціально-
виховної діяльності;

набудеш

⚫ досвіду організації соціально-виховної діяльності


