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Правила користування каталогом 

 

1. Кількість і обсяг (у кредитах ЄКТС) навчальних дисциплін, які може обрати студент 
(вибіркових дисциплін) визначається навчальним планом. У навчальному плані 
зазначається також семестр, у якому викладається вибіркова дисципліна, форма 
семестрового контролю, види та обсяг навчальних занять. 

2. Студенти другого (магістерського) РВО ознайомлюються з К-каталогом, правилами 
вибору дисциплін та здійснюють вибір дисциплін з К-Каталогу на поточний навчальний 
рік протягом перших двох тижнів першого осіннього семестру навчання. 

3. Студент в межах кількості дисциплін може обрати дисципліни як із факультетського  
Ф-каталогу, так і з кафедрального К-каталогу будь-якої кафедри факультету незалежно 
від рівня вищої освіти (бакалаврський, магістерський, освітньо-науковий), на якому він 
навчається. 

4. Нормативна чисельність студентів у групах для вивчення вибіркових дисциплін К-

каталогів складає 5-25 для студентів магістерського РВО. 
5. У разі неможливості формування навчальних груп нормативної чисельності для 

вивчення певної вибіркової дисципліни, студентам надається можливість здійснити 
повторний вибір, приєднавшись до вже сформованих навчальних груп. Кафедра, яка 
забезпечує викладання такої вибіркової дисципліни, може надати можливість вивчати 
обрану дисципліну за допомогою індивідуальних консультацій, з використанням 
змішаної форми навчання тощо. 

6. За бажанням студента, який обрав певну вибіркову дисципліну, допускається його/її 
приєднання до групи, якій викладається ця дисципліна в рамках іншої освітньої 
програми, в тому числі, на іншому факультеті.  Відповідне рішення щодо дисциплін, які 
викладаються на факультеті, ухвалюється деканом факультету. Щодо дисциплін, які 
викладаються на іншому факультеті (інституті), відповідне рішення ухвалюється 
деканом факультету за згодою декана того факультету (директора інституту), кафедра 
якого забезпечує викладання цієї дисципліни. При цьому студент, який обрав таку 
дисципліну, має письмово погодитись із можливими незначними змінами в обсязі 
дисципліни, формі і обсязі навчальних занять, формі семестрового контролю. 

7. Студент не може двічі обрати одну й ту ж саму навчальну дисципліну. 
8. Якщо студент не зміг обрати дисципліни вчасно з поважної причини або з такої ж 

причини помилився при виборі, він може до початку навчальних занять з відповідних 
дисциплін здійснити (змінити) вибір дисципліни, звернувшись до деканату. 

9. Обрані студентом навчальні дисципліни зазначаються у його індивідуальному 
навчальному плані. 

 

 

 

 

 

 

 



Назва дисципліни Семестр 

Сучасні проблеми соціальної політики в Україні 2 

Методологічні основи соціального захисту вразливих категорій населення 2 

Інформаційно-комунікативні технології в соціальній роботі 2 

Моделювання в соціальній роботі 2 

Педагогіка вищої школи 2 

Медіаосвіта в соціальній роботі 2 

Зв'язки з громадськістю в сфері соціальної роботи   2 

Психологія управління 2 

Ділове спілкування 2 

Соціальний захист постраждалих від збройних конфліктів 2 

Соціальний психоаналіз 2 

Креативні технології 2 

Медіапрактики в соціальній роботі  2 

Соціальна методологія пізнання людини в психоаналізі 2 

Соціальний захист цивільного населення в зоні конфлікту чи в окупації 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дисципліна СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс  1 

Обсяг  4 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Філософії ФСП 

Вимоги до початку 
вивчення 

Знання в межах програми бакалаврської підготовки та загальних дисциплін 
гуманітарного циклу, які вивчаються на першому курсі в першому семестрі  
магістерської підготовки 

Що буде вивчатися Основні напрями соціальної політики в Україні; соціальна політика в системі 
суспільних відносин; спрямованість соціального захисту населення та 
дотримання соціальних гарантій у сфері оплати праці, зайнятості, освіти та 
здоров’я, функціонування соціальної інфраструктури 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Тому що соціальна політики держави забезпечує надання соціальних пільг і 
послуг незахищеним категоріям населення та поєднує у соціальному 
забезпечені державні, комерційні та добровільні засади 
 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Самостійно й автономно знаходити інформацію необхідну для професійного 
зростання, опановувати її, засвоювати та продукувати нові знання, розвивати 
професійні навички та якості. 
Аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем особи, сім’ї, 
соціальної групи, громади, формулювати мету і завдання соціальної роботи, 
планувати втручання в складних і непередбачуваних обставинах відповідно до 
цінностей соціальної роботи. 
Автономно приймати рішення в складних і непередбачуваних ситуаціях. 
Оцінювати соціальні наслідки політики у сфері прав людини, соціальної 
інклюзії та сталого розвитку суспільства, розробляти рекомендації стосовно 
удосконалення нормативно-правового забезпечення соціальної роботи. 
Здійснювати аналіз соціально-економічних індикаторів, що визначають рівень 
життя населення і стан його захищеності. 

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями 
і уміннями 
(компетентності) 

Здатність до критичного оцінювання соціальних наслідків політики у сфері прав 
людини, соціальної інклюзії та сталого розвитку суспільства; соціальної інклюзії 
та сталого розвитку суспільства. 
Виявляти соціально значимі проблеми і фактори досягнення соціального 
благополуччя різних груп населення. 

Інформаційне 
забезпечення 

Програма дисципліни, РСО, силабус, посібник (електронне видання, 
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/25440).   

Форма проведення 
занять 

Лекції, семінарські заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 

 

 

 

 

 

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2


 

Дисципліна МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ 
НАСЕЛЕННЯ 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс  1 

Обсяг  4 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Філософії ФСП 

Вимоги до початку 
вивчення 

Знання в межах програми бакалаврської підготовки та загальних дисциплін 
гуманітарного циклу, які вивчаються на першому курсі в першому семестрі  
магістерської підготовки 

Що буде вивчатися Головні принципи функціонування і розвитку соціального захисту населення, 
методологічні підходи до системного дослідження соціального захисту,   
основні поняття теорії соціального захисту населення в системно-
інституційному контексті 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Тому що знання методологічних основ соціального захисту населення дасть 
можливість просувати соціальні механізми, спрямовані на покращення 
соціального добробуту населення 
 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Самостійно й автономно знаходити інформацію необхідну для професійного 
зростання, опановувати її, засвоювати та продукувати нові знання, розвивати 
професійні навички та якості. 
Аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем особи, сім’ї, 
соціальної групи, громади, формулювати мету і завдання соціальної роботи, 
планувати втручання в складних і непередбачуваних обставинах відповідно до 
цінностей соціальної роботи. 
Автономно приймати рішення в складних і непередбачуваних ситуаціях. 
Оцінювати соціальні наслідки політики у сфері прав людини, соціальної інклюзії 
та сталого розвитку суспільства, розробляти рекомендації стосовно 
удосконалення нормативно-правового забезпечення соціальної роботи. 
Здійснювати аналіз соціально-економічних індикаторів, що визначають рівень 
життя населення і стан його захищеності. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Здатність до критичного оцінювання соціальних наслідків політики у сфері прав 
людини, соціальної інклюзії та сталого розвитку суспільства. 
Виявлення соціально значимих проблем і факторів досягнення соціального 
благополуччя різних груп населення. 
 

Інформаційне 
забезпечення 

Програма дисципліни, РСО, силабус, посібник (електронне видання, 
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/25439).   

Форма проведення 
занять 

Лекції, семінарські заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 

  

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2


Дисципліна ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ  

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра 
 

Філософії ФСП 
 

Вимоги до 
початку вивчення  

Базові знання з статистичних методів, навички роботи з табличним 
процесором для аналізу числової інформації (напр., знання програми Excel). 

Що буде 
вивчатися 

• сучасні інформаційно-комунікативними технології в соціальній роботі;  
• основні закономірності та тенденції розвитку соціальних явищ та процесів; 
• соціальні процеси, що стосуються різних категорій населення; 
• можливості комп’ютерних засобів в професійній діяльності; 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Соціальна робота сьогодні - це сфера інформаційно-комунікативних 
технологій, креативних підходів, можливостей кар'єрного зростання, і 
найголовніше, соціальна робота - це реальна допомога людям. При 
застосуванні інформаційно-комунікативних технологій фахівець набуває 
знань і досвіду для прийняття ефективних управлінських та організаційних 
рішень актуальних проблем життєдіяльності  індивіда, групи та суспільства.   

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

 інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід; 

 застосовувати комунікативні навички; 

 теоретично обґрунтовувати рівень втручання, передбачати його наслідки, 
здійснювати первинне оцінювання; 

 оцінювати ефективність власної роботи та дієвість застосовуваних 
інформаційно-комунікативних технологій та моделей; 

 передбачати зміни у соціальній сфері та планувати діяльність відповідно 
до них; 

 розуміти і аналізувати соціальні процеси, які відбуваються в різних сферах 
суспільного життя та в різних соціальних групах населення, прогнозувати 
та в подальшому ефективно керувати ними; 

 визначати соціальні проблеми та їхню пріоритетність; 

 засвоювати методи вирішення соціологічних задач з використанням 
електронно-обчислювальної техніки. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

 використовувати нові моделі і стандарти соціального обслуговування. 

 запобігати різним ризикам, що виникають в результаті реалізації загроз 
нормальному функціонуванню соціальних суб'єктів; 

 розуміти тенденції та особливості розвитку соціальних процесів в Україні 
та світі; 

 застосувати методи моделювання в магістерській дисертації та майбутніх 
дослідженнях для подальшого професійного зростання. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, силабус, мультимедійні лекції, 
комп’ютерний практикум з аналізу даних 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, комп’ютерний практикум 

Семестровий 
контроль 

Залік 

 

 

 



Дисципліна МОДЕЛЮВАННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Філософії ФСП 

Вимоги до 
початку вивчення  

Базові знання та уміння  з статистичних методів аналізу даних 

Що буде 
вивчатися 

• сучасні методи моделювання в соціальній роботі; 
• основні закономірності та тенденції розвитку соціальних явищ та процесів; 
• соціальні процеси, що стосуються різних категорій населення; 
• способи формалізації та алгоритмізації задач, що пов’язані з соціальною 
роботою; 
• можливості комп’ютерних засобів в професійній діяльності; 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Досвід  отриманий із вивченням навчального курсу є інструментом, що 
дозволить спеціалістам з соціальної роботи комплексно аналізувати, 
ґрунтовно оцінювати поточну інформацію, моделювати соціальні явища та 
процеси, які відбуваються в сучасному світі, та прогнозувати їх розвиток. 
Опанування курсом  відкриває можливості професійного зростання та 
отримання високооплачуваної посади аналітика в дослідницьких центрах.  

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

 фахово аналізувати інформацію, оцінювати повноту та можливості її 
використання.  

 професійно діагностувати, прогнозувати та моделювати соціальні ситуації; 

 застосовувати навики формалізації та алгоритмізації задач, пов’язаних з 
професійною діяльністю; 

 застосовувати основні статистичні методи аналізу емпіричних соціальних 
даних; 

 будувати математичні моделі для подальшого прогнозування явищ та 
процесів в соціальній роботі; 

 передбачати наслідки застосування неякісно отриманої моделі 
досліджуваного явища або процесу; 

 отримати навички використання комп’ютерної техніки для вирішення 
прикладних задач; 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

 розуміти тенденції та особливості розвитку соціальних процесів в Україні 
та світі; 

 застосувати методи моделювання в магістерській дисертації та майбутніх 
дослідженнях для подальшого професійного зростання. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, силабус, мультимедійні лекції, 
комп’ютерний практикум з аналізу даних 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, комп’ютерний практикум 

Семестровий 
контроль 

Залік 

  



Дисципліна  ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ  
Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 курс 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Філософії ФСП 

Вимоги до 
початку вивчення 

Навчальній дисципліні «Педагогіка вищої школи» передують навчальні 
дисципліни філософської, психологічної  складової в межах програми 
бакалаврської підготовки 

Що буде 
вивчатися 

Система  та структура освіти України; структура стандартів вищої освіти; 
психолого-дидактична сутність пізнавальної діяльності; структура та методи 
проведення різних видів навчальних занять; склад і зміст навчально-
методичної документації зі спеціальності та навчальної дисципліни; система 
забезпечення якості та рекомендацій щодо проведення контрольних заходів;  
сутності нових та інформаційних технологій навчання у вищій школі. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Досвід  отриманий із вивченням навчального курсу є важливим при реалізації 
освітніх програм у відповідності до стандартів вищої освіти; при аналізі  та 
виборі ефективних дидактичних методів навчання; вихованні та 
інтелектуальному розвитку особистості студентів 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Визначати  доцільні методи та засоби навчання і контролю; аналізувати 
навчальну та навчально-методичну літературу і використовувати її в 
педагогічній практиці; здійснювати контроль і оцінку результатів навчання 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Реалізовувати отримані знання й набутий досвід в організації своєї 
педагогічної діяльності; організації та керівництві пізнавальною діяльністю 
студентів. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, семінарські заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дисципліна МЕДІАОСВІТА У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс Перший 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська  

Кафедра Філософії ФСП 

Вимоги до 
початку вивчення 

Знання в межах бакалаврської освіти 

Що буде 
вивчатися 

Основні принципи функціонування масмедіа, основоположні засади 
медіаграмотності, концепції медіаосвіти, ролі медіа у формуванні сучасної 
картини світу. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Мадіаграмотність належить до числа м’яких (соціальних навичок) та виступає 
запорукою професійної активності. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

 показувати глибинне знання та системне розуміння теоретичних 
концепцій, як із галузі соціальної роботи, так і з інших галузей 
соціогуманітарних наук; 

 критично оцінювати результати наукових досліджень і різні джерела знань 
про практики соціальної роботи, формулювати висновки та рекомендації 
щодо їх впровадження. збирати та здійснювати кількісний і якісний аналіз 
емпіричних даних; 

 розробляти соціальні проекти на високопрофесійному рівні; 

 самостійно й автономно знаходити інформацію необхідну для 
професійного зростання, опановувати її, засвоювати та продукувати нові 
знання, розвивати професійні навички та якості. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Реалізовувати отримані знання й набутий досвід у розв’язанні складних задач 
і проблем у галузі соціальної роботи та у процесі навчання. 
 

Інформаційне 
забезпечення 

Програма дисципліни, РСО, навчальний посібник 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, семінарські заняття у формі навчальних дискусій та презентацій, 

Семестровий 
контроль 

Залік 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дисципліна ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В  СФЕРІ СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 курс 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Філософії ФСП 

Вимоги до початку 
вивчення 

Знання закономірностей соціальної взаємодії, розуміння особливостей 
комунікації в сучасному суспільстві, досвід суспільної комунікації та 
інформаційної взаємодії в конкретно-історичному контексті  включення 
українського суспільства до європейського комунікативного простору 

Що буде вивчатися Комунікативна природа зв’язків з громадськістю. Комунікативний простір як 
сфера дії  зв’язків з громадськістю. Процес комунікації та його елементи. 
Масова комунікація. Символи масової комунікації. Соціальний міф. Моделі 
комунікації, що мають значення для зв’язків з громадськістю. Пропагандистські 
комунікації. Загальні політичного стратегії PR. Громадськість як об’єкт 
соціальної взаємодії та впливу. Громадська думка. Діагностика громадської 
думки. Репутація і імідж як нематеріальний капітал організації. Мінімізація 
репутаційних ризиків організації в агресивному зовнішньому середовищі 
засобами PR.  Зв‘язки з громадськістю як технологія антикризового 
менеджменту.  Інформаційні технології в PR діяльності. PR та соціальні мережі. 
Застосування блогів в PR-діяльності. Соціальні мережі. Розробка та оцінка 
контенту для сайтів та сторінок в соціальних мережах. Розробка PR -стратегії.  
PR – технології 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Ви має можливість розібратися з питанням: що таке  PR, та як зв’язки з 
громадськістю співвідносяться з пропагандою та рекламою. Вивчення цього 
курсу дозволяє зрозуміти можливості впливу на людей через засоби масової 
комунікації. Можна зосередитися на політичному  PR, а можна набути 
інформації з організації  PR у сфері бізнесу.  Як керувати найціннішим скарбом 
фахівця та організації – репутацією? Що таке імідж, та яка  його природа? Ви 
ознайомитесь з технологіями формування власного іміджу та іміджу організації 
засобами  PR. Важливою темою є потенціал інформаційних технологій в  PR  
діяльності. Як привернути увагу мас-медіа до свого бізнесу? Як позиціонувати 
товар або послугу у конкурентному середовищі? Як розробити дієву  PR 
стратегію? Відповіді на такі та багато інших питань можна отримати вивчаючи 
теорію та практику зв’язків з громадськістю 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Орієнтуватися у складному та багато аспектному світі комунікації. Знання 
особливостей та специфічних форм спілкування, притаманних різним 
соціальним групам та субкультурам, стане основою для розробки 
комунікативної стратегії у складних ситуаціях, організації ефективної 
комунікації та визначення механізмів впливу на індивідуальну та колективну 
свідомість. Студенти мають можливість засвоїти норми наукової та ділової 
комунікації; прийоми та форми  роботи із засобами масової інформації, 
оволодіти навичками автономно приймати рішення в складних і 
непередбачуваних ситуаціях; організовувати спільну діяльність фахівців різних 
галузей і непрофесіоналів, здійснювати їх підготовку до виконання завдань  
ініціювати командо утворення та координувати командну роботу; оволодіти 
навичками написання прес-релізу; планування та проведення PR заходів 

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями 
і уміннями 

Реалізовувати отримані знання й набутий досвід у стратегії міжособистісної 
комунікації, у розробці стратегії особистого піару, у розбудові власного бренду 
у професійній діяльності, у підготовці резюме та інших матеріалів для 
самопрезентації. Навчитися писати прес - релізи, резюме, готувати презентації, 



(компетентності) розробляти план  PR заходів, самостійно будувати та підтримувати 
цілеспрямовані, професійні взаємини з широким колом людей, 
представниками різних спільнот і організацій, формувати інтелектуальний, 
духовний ресурс протидії маніпулятивним стратегіям та інформаційним 
загрозам контентів сучасних медіа:  аргументувати, переконувати, вести 
конструктивні переговори, результативні бесіди, дискусії, толерантно ставитися 
до альтернативних думок; мислити творчо, передбачаючи суспільні наслідки 
своїх дій, і відчувати відповідальність за їх результати 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчально-методичний 
комплекс, кейси для роботи на семінарських заняттях 

Форма проведення 
занять 

Лекції, семінарські заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 

 

Дисципліна ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ  
Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 курс 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Філософії ФСП 

Вимоги до початку 
вивчення 

Знання в галузі філософії, соціології та психології в межах бакалаврської  
підготовки 

Що буде вивчатися Соціально-психологічних закономірності управлінської діяльності, взаємодія 
керівництва та персоналу соціальних організацій, соціально-психологічні 
процеси і явища в організаціях. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Тому що психологія управління розглядає основні  підходи до аналізу 
професійно важливих якостей керівників державних та недержавних 
організацій; вивчає психологічні механізми управлінського впливу; ведення 
переговорів, вирішення конфліктних ситуацій за допомогою психологічних 
методів. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Фундаментальним поняттям психологічних теорій управлінської діяльності: 
теорії і практики психології управління; психології комунікації в організації; 
психологічні аспекти управління персоналом та ін. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Набуті знання, вміння та досвід при вивченні дисципліни допоможуть 
аналізувати процеси управлінської діяльності; використовувати методики 
психологічного дослідження в сфері управлінської діяльності та управлінської 
взаємодії; виділяти та  розробляти психологічні схеми управління з 
урахуванням психологічних закономірностей; визначати особливості 
психологічної взаємодії в управлінні державними і недержавними 
організаціями. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО  

Форма проведення 
занять 

Лекції, семінарські заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 

 

 



 

 

Дисципліна ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 курс 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Філософії ФСП 

Вимоги до початку 
вивчення 

Знання й розуміння форм соціальної комунікації, необхідності удосконалення 
комунікативних навичок як складової ефективної професійної діяльності 

Що буде вивчатися Теоретичні та практичні аспекти ділового спілкування як міждисциплінарної 
галузі, етична основа й соціально-психологічна специфіка ділового спілкування, 
вербальні та невербальні засоби спілкування, види, рівні, стилі та моделі 
ділового спілкування,  а також форми обговорення ділових проблем і стратегії 
управління конфліктами 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Вивчення цієї дисципліни дозволяє  розглянути ділове спілкування як процес 
комунікації  та інтеракції, зрозуміти особливості сучасного ділового етикету, 
виявити специфіку застосування технологій ведення ділової бесіди, 
переговорів, «мозкового штурму» та ін., усвідомити необхідність набуття 
високого рівня комунікативної компетентності фахівців в умовах сучасного 
інформаційного суспільства. 
Взаємодія теоретичного і практичного здійснюється через використання 
інтерактивних форм, а саме, ділових та рольових ігор, що активізує 
комунікативні й творчі здібності студентів. Важливим є і використання 
мультимедійних засобів у репрезентації тематичного матеріалу, що сприятиме 
розвитку медіакомпетентності 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Формувати і застосовувати стратегії ділового спілкування на основі принципів 
гуманістичної етики, встановлення суб’єкт-суб’єктних, партнерських форм 
взаємодії. 
Оволодіти навичками формувати і запроваджувати комунікативні стратегії на 
основі   принципів діалогічності й дискурсивності  як дієвого способу  пошуку 
спільних рішень і дій в професійній діяльності сучасних фахівців. 
Підвищити рівень комунікативної компетентності, поєднуючи теоретичні та 
практичні аспекти отриманих знань через моделювання форм ділового 
спілкування в ділових та рольових іграх. 
Використовувати потенціал різних стилів, рівнів, моделей та  видів ділового 
спілкування   у встановленні взаєморозуміння з партнерами, реалізації 
ефективних ділових стосунків, у тому числі із суб’єктами наукової спільноти 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Застосовувати сучасний діловий етикет, навички володіння вербальними та 
невербальними засобами спілкування, прийомами ведення індивідуальних і 
колективних форм обговорення ділових проблем в процесі професійної 
діяльності.  
Реалізовувати отримані знання й комунікативний досвід у встановленні 
ефективних ділових відносин, а також в стратегіях створення позитивного 
професійного іміджу. 
Користуватися діалоговими формами й дискурсивними практиками в процесі 
ділової взаємодії, в управлінні конфліктними ситуаціями 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчально-методичний 
комплекс 

Форма проведення 
занять 

Лекції, семінарські заняття 



Семестровий 
контроль 

Залік 

 

Дисципліна СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ 
Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Філософії ФСП 

Вимоги до початку 
вивчення 

Знання в межах програми бакалаврської підготовки, та загальних дисциплін 
гуманітарного циклу, які вивчаються на першому курсі в першому семестрі  
магістерської підготовки 

Що буде вивчатися Головні принципи функціонування і розвитку соціального захисту 
постраждалих через збройний конфлікт в Україні, особливості волонтерської 
діяльності в контексті збройного конфлікту; підходи та стратегії роботи з 
постраждалими від збройних конфліктів 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Тому що соціальний захист постраждалих від збройних конфліктів визначає 
основні механізми регулювання соціальної взаємодії держави та громадських 
організацій та стратегії роботи з постраждалими внаслідок збройних конфліктів 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Самостійно й автономно знаходити інформацію необхідну для професійного 
зростання, опановувати її, засвоювати та продукувати нові знання, розвивати 
професійні навички та якості. 
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. 
Аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем особи, сім’ї, 
соціальної групи, громади, формулювати мету і завдання соціальної роботи, 
планувати втручання в складних і непередбачуваних обставинах відповідно до 
цінностей соціальної роботи. 
Автономно приймати рішення в складних і непередбачуваних ситуаціях. 
Узагальнювати існуючий досвід побудови системи соціального захисту 
постраждалих від збройних конфліктів, зокрема ролі і місця державного 
регулювання в соціально-захисних процесах. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
Здатність до виявлення соціально значимих проблем і факторів досягнення 
соціального благополуччя різних груп населення. 
Здатність ініціювання та просування пропозицій і рекомендацій стосовно 
удосконалення нормативно-правового забезпечення у роботі з постраждалими 
від збройних конфліктів. 
 

Інформаційне 
забезпечення 

Програма дисципліни, РСО, силабус, посібник (електронне видання) 

Форма проведення 
занять 

Лекції, семінарські заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 

 

 



 

 

Дисципліна СОЦІАЛЬНИЙ ПСИХОАНАЛІЗ 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 курс 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Філософії ФСП 

Вимоги до початку 
вивчення 

Знання в галузі філософії, психології в межах бакалаврської  підготовки 

Що буде вивчатися Концепції представників психоаналізу, основних положень соціального 
психоаналізу про несвідоме і його ролі в соціальній діяльності людини: 
індивідуальне несвідоме,   колективне несвідоме, соціальне несвідоме, 
проблеми відчуження та соціальної адаптації, самореалізації та само 
актуалізації 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Вивчення цього курсу дозволяє адекватно оцінювати розвиток людини в 
сучасному світі, що неможливо без переосмислення теоретичних та 
методологічних основ його дослідження у нових соціальних умовах, які 
впливають на цей процес. Сучасні ідеї, уявлення і погляди зарубіжних і 
вітчизняних представників соціального психоаналізу дають можливість 
розширити і поглибити традиційні наукові уявлення, для розробки нових 
методологій дослідження людини.  
Необхідність нових підходів пов’язана з тим, що ХХ1 століття характеризується 
як «століття мас і натовпу». Така характеристика пов’язана з впливом засобів 
масової інформації, комунікації, Інтернета, які впливають на масифікацію 
суспільства, перетворюючи індивіда в одиницю натовпу, а людського розуму – 
в масовий розум. Це дає можливість маніпулювати людською психікою, 
використовувати методи навіювання, пристосованих до соціальних масштабів 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Оцінювати соціальні наслідки політики у сфері прав людини, соціальної 
інклюзії та сталого розвитку суспільства, розробляти рекомендації стосовно 
удосконалення нормативно-правового забезпечення соціальної роботи. 
Аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем особи, сім’ї, 
соціальної групи, громади, формулювати мету і завдання соціальної роботи, 
планувати втручання в складних і непередбачуваних обставинах відповідно до 
цінностей соціальної роботи.  
Демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, генерувати нові ідеї 
для розв’язання завдань професійної діяльності.  
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 

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями 
і уміннями 
(компетентності) 

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня 
(експертами з інших галузей/видів економічної діяльності), налагоджувати 
взаємодію державних, громадських і комерційних організацій на підґрунті 
соціального партнерства.  
Здатність професійно діагностувати, проектувати та моделювати соціальні 
ситуації. 
Здатність та впровадження методів та технологій інноваційного практикування 
та управління в системі соціальної роботи 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчальний посібник  
(монографія) 



Форма проведення 
занять 

Лекції, семінарські заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 

Дисципліна КРЕАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 курс 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Філософії ФСП 

Вимоги до початку 
вивчення 

Усвідомлення  власного інтересу до засвоєння методів активізації мислення  та 
прагнення до самовдосконалення, бажання визначити рівень розвитку своєї 
здатності до креативної діяльності, зацікавленість у засвоєнні  технологій 
діяльності в команді та способів досягнення синергетичного ефекту 

Що буде вивчатися Різні підходи до визначення природи творчості, природи адаптивної та 
креативної поведінки, зокрема проблеми креативної основи психіки людини, 
особливостей конвергентного та дивергентного мислення,  закономірності 
формування творчих здібностей людини. Методики застосування класичних 
тестів для діагностики креативності та структури інтелекту. Технології розвитку 
та активізації творчих здібностей людини та  креативних підходів у професійної 
діяльності. Практичний досвід застосування психологічних методів активізації 
творчого мислення та методів спрямованого та систематизованого пошуку у 
рішенні творчих завдань. Моделі та інструменти управління творчим процесом 
на мікро- та макрорівнях, зокрема практика застосування тематичних тренінгів 
для створення команд. Сучасні напрямки тренінгової та коучингової практики. 
Технології проведення психологічних ігор, зокрема, комунікативних 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Вивчення цього курсу дозволяє отримати відповідь на питання: Що це таке – 
креативність: унікальні, специфічні види здібностей, що притаманні тільки 
деяким людям, чи загальна здатність, якою, у певній мірі, може оволодіти 
усякий індивід? Курс є максимально спрямованим на отримання практичного 
досвіду розвитку власних креативних здібностей. Інтерактивні методи 
вивчення креативних технологій  дозволять перетворити роботу на лекціях та 
семінарах на справжню творчу майстерню для розвитку креативності. 
Принципово важливою є організація роботи групи з максимальним 
залученням студентів до проведення діагностики, тренінгів та методів 
активізації мислення, творчого пошуку, командоутворення тощо. Студент має 
можливість ознайомитись з сучасними напрямками тренінгової та коучингової 
практики, оцінити потенціал комунікативних ігор та тренінгу ефективної 
комунікації 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Отримати досвід застосування знань закономірностей розвитку людської 
свідомості та самосвідомості до розробки стратегії власного професійного 
розвитку на основі креативного підходу до рішення будь яких проблем.  
Оволодіти стандартизованими інструментами, що дозволяють вимірювати усі 
основні характеристики креативного мислення та оцінювати творчий потенціал 
особистості, отримати навички  організовувати власну діяльність та роботу 
колективу з метою рішення творчих завдань,  набути уміння  організувати 
діалогову комунікацію та створювати ситуацію гри при проведенні занять із 
застосуванням креативних технологій; застосовувати методи управління 
процесом генерації ідей; 
Отримати навички розробки творчих завдань, визначення та спрямування 
різних стилів мислення, навчитися застосовувати ефективні стратегії 
комунікації в команді для рішення творчих завдань. сприйняття та аналізу 
проблем, що потребують креативних підходів до розв’язання 



Як можна 
користуватися 
набутими знаннями 
і уміннями 
(компетентності) 

Реалізовувати отримані знання й набутий досвід для діагностики рівню власної 
креативності   та  оцінки креативних  здібностей та психологічних особливостей 
членів творчого колективу для організації ефективної командної діяльності. 
 Застосовувати креативні методи для вивільнення  та свідомого використання 
потенціалу власного інтелекту та творчої уяви, організовувати власну діяльність 
та роботу колективу з метою рішення творчих завдань,  аналізувати, 
інтерпретувати та презентувати інформацію з метою активізації власної 
креативності та творчої взаємодії у групі, застосовувати методи спрямованого 
та систематизованого пошуку у дослідницькій та проектній діяльності;  
організовувати та підтримувати діалогове спілкування; створювати 
обґрунтовані методичні рекомендації, щодо застосування креативних 
технології в процесі розв‘язанні професійних завдань 

Інформаційне 
забезпечення 

Лекції із застосуванням кейсів, майстер класи, семінарські заняття у вигляді 
тематичних тренінгів та практик  з вимірювання рівню креативності, створення 
ментальних карт, застосування студентами креативних методів під час  роботи 
з групою 

Форма проведення 
занять 

Лекції, семінарські заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дисципліна МЕДІАПРАКТИКИ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс 1 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська (за потреби англійська) 

Кафедра Філософії ФСП 

Вимоги до початку 
вивчення 

Знання в межах бакалаврської освіти 

Що буде вивчатися Основні принципи функціонування масмедіа, основоположні засади 
медіаграмотності у соціальній роботі, концепція формування медіаосвіти, 
типологія медіапрактик у кейсі соціального працівника, роль медіа у 
формуванні сучасної картини світу. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Мадіаграмотність належить до числа м’яких (соціальних навичок) та виступає 
запорукою професійної активності у практиках соціальної роботи. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

- показувати глибинне знання та системне розуміння теоретичних 
концепцій, як із галузі соціальної роботи, так і з інших галузей 
соціогуманітарних наук; 
- критично оцінювати результати наукових досліджень і різні джерела 
знань про практики соціальної роботи, формулювати висновки та рекомендації 
щодо їх впровадження. збирати та здійснювати кількісний і якісний аналіз 
емпіричних даних; 
- розробляти соціальні проекти на високопрофесійному рівні; 
- самостійно й автономно знаходити інформацію, необхідну для 
професійного зростання, опановувати її, засвоювати та продукувати нові 
знання, розвивати професійні навички та якості. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі соціальної роботи або 
у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 
інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог 
 

Інформаційне 
забезпечення 

Програма дисципліни, РСО, навчальний підручник 

Форма проведення 
занять 

Лекції, семінарські заняття у формі навчальних дискусій та презентацій 

Семестровий 
контроль 

Залік 

 

 



 

 

Дисципліна СОЦІАЛЬНА МЕТОДОЛОГІЯ ПІЗНАННЯ ЛЮДИНИ В ПСИХОАНАЛІЗІ 

Рівень ВО другий (магістерський) рівень 

Курс 1 

Обсяг  4 кредити ЄКТС 

Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Філософії ФСП 

Вимоги до 
початку 
вивчення  

Даний курс сприяє поглибленню знань з таких дисциплін як філософія, психологія, 
культурологія, правові засади соціальної роботи, політологія; розглядає поведінку як 
соціальне явище. 

Що буде 
вивчатися 

Соціальні концепції представників психоаналізу; теорії формування і розвитку 
особистості, функціонування психіки людини, враховуючи такі її компоненти, як 
свідомість, несвідоме, колективне несвідоме, соціальне несвідоме; концепції 
соціального психоаналізу: проблеми відчуження та соціальної адаптації, самореалізації 
та само актуалізації. 
 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Вивчення цього курсу дозволяє  враховувати при оцінці розвитку суспільного процесу 
психологічні характеристики окремого індивіда, групи осіб, великих соціальних 
спільнот, що мають свої психологічні характеристики. 
З цієї точки зору методологічно перспективними є концепції психоаналізу, які при 
розгляді структури психіки враховують не тільки діяльність свідомості, а й несвідомого. 
Необхідність нових підходів пов’язана з тим, що ХХ1 століття характеризується як 
століття масової інформації, комунікації, Інтернета, які впливають на індивіда, 
перетворюючи його  в одиницю натовпу, а людський розум – в масовий розум. Такі 
засоби маніпуляції людською психікою використовуються як дієві  методи для 
соціальних змін.   

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Показувати глибинне знання та системне розуміння теоретичних концепцій, як із галузі 
соціальної роботи, так і з інших галузей соціогуманітарних наук.  
Аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем особи, сім’ї, соціальної 
групи, громади, формулювати мету і завдання соціальної роботи, планувати втручання 
в складних і непередбачуваних обставинах відповідно до цінностей соціальної роботи. 
Оцінювати соціальні наслідки політики у сфері прав людини, соціальної інклюзії та 
сталого розвитку суспільства, розробляти рекомендації стосовно удосконалення 
нормативно-правового забезпечення соціальної роботи.  
 Демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, генерувати нові ідеї для 
розв’язання завдань професійної діяльності.  
 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

 Здатність до виявлення соціально значимих проблем і факторів досягнення 
соціального благополуччя різних груп населення.  
 Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проектувати та моделювати 
соціальні ситуації.  
  Здатність та впровадження методів та технологій інноваційного практикування та 
управління в системі соціальної роботи. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчальний посібник  (монографія) 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, семінарські заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 



Дисципліна СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ В ЗОНІ КОНФЛІКТУ ЧИ В 
ОКУПАЦІЇ 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс  1 

Обсяг 4  кредити ЄКТС 

Мова 
викладання 

Українська 

Кафедра Філософії ФСП 

Вимоги до 
початку 
вивчення 

Знання в межах програми бакалаврської підготовки, та загальних дисциплін 
гуманітарного циклу, які вивчаються на першому курсі в першому семестрі  
магістерської підготовки 

Що буде 
вивчатися 

Головні принципи функціонування і розвитку соціального захисту цивільного 
населення в зоні конфлікту чи в окупації, особливості волонтерської діяльності в 
контексті збройного конфлікту; стратегії роботи з цивільним населенням в зоні 
конфлікту чи в окупації 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Тому що соціальний захист цивільного населення в  зоні конфлікту чи в окупації 
визначає основні механізми регулювання соціальної взаємодії держави та 
громадських організацій, основні підходи та стратегії роботи з цивільним 
населенням та постраждалими внаслідок збройних конфліктів 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Самостійно й автономно знаходити інформацію необхідну для професійного 
зростання, опановувати її, засвоювати та продукувати нові знання, розвивати 
професійні навички та якості. 
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. 
Аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем особи, сім’ї, 
соціальної групи, громади, формулювати мету і завдання соціальної роботи, 
планувати втручання в складних і непередбачуваних обставинах відповідно до 
цінностей соціальної роботи. 
Автономно приймати рішення в складних і непередбачуваних ситуаціях. 
Узагальнювати існуючий досвід побудови системи соціального захисту 
постраждалих від збройних конфліктів, зокрема ролі і місця державного 
регулювання в соціально-захисних процесах. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
Здатність виявлення соціально значимих проблем і факторів досягнення 
соціального благополуччя різних груп населення. 

Інформаційне 
забезпечення 

Програма дисципліни, РСО, силабус, посібник (електронне видання )   

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, семінарські заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 

 


