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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
В Україні наразі відбувається реформа системи соціальної роботи з
різними групами населення, розробляються її нові стратегії та механізми
здійснення, переосмислюється роль державних соціальних служб та
неурядових організацій у здійсненні соціальної роботи у громадах із різними
групами населення.
У даних умовах перед фахівцями із соціальної роботи постають нові
проблеми, які потребують вирішення, розширюється коло об’єктів соціальної
роботи, що вимагає від нього нових функціональних обов’язків.
Система соціальної роботи через надання соціальних послуг – це
важливий елемент соціально-економічного та територіального вирівнювання
регіонів і громад, а її розвиток є частиною зобов’язань України щодо
виконання Європейської соціальної хартії. Стаття № 14 хартії визначає, що
країни, які до неї приєдналися, зобов’язуються: сприяти функціонуванню
служб або створювати служби, які, завдяки використанню методів соціальної
роботи, сприяли б підвищенню добробуту і розвиткові як окремих осіб, так і
груп осіб у суспільстві, а також їхній адаптації до соціального середовища;
заохочувати окремих осіб та добровільні або інші організації до участі у
створенні та функціонуванні таких служб.
На виконання міжнародних зобов’язань держави в Україні розпочалися
системні трансформації національної соціальної політики, зокрема сфери
соціального обслуговування населення у частинах: створення ефективної
системи надання соціальних послуг, підвищення їх якості та рівня
задоволення потреб отримувачів таких послуг; оптимізації мережі установ та
закладів,

що

надають

соціальні

послуги;

підвищення

ефективності

використання коштів та управління бюджетними видатками на соціальні
послуги; впровадження стандартів якості соціальних послуг; забезпечення
контролю за якістю соціальних послуг на підставі впровадження державних
стандартів та забезпечення контролю за їх дотриманням; введення ринкових
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механізмів у функціонування системи соціальних послуг та запровадження
механізму

соціального

замовлення

соціальних

послуг

недержавним

інституціям, які визнаються як рівні суб’єкти надання соціальних послуг.
Курс “Сучасні стратегії соціальної роботи” охоплює актуальні питання
покращення соціального обслуговування населення.
Метою викладання навчальної дисципліни є: сприяння оволодінню
студентами основними знаннями та вміннями, необхідними для надання
інноваційних соціальних послуг з урахуванням сучасних тенденцій у
міжнародній соціальній роботі.
Завданнями вивчення дисципліни є:
– ознайомити з теоретико-методологічними засадами інновацій у
соціальній сфері та особливостями діяльності соціального працівника щодо
розробки та впровадження інноваційних соціальних послуг;
– сформувати мотиваційну, когнітивну та операційну складові
готовності студентів до здійснення мотиваційного консультування у
соціальній роботі з різними категоріями отримувачів послуг;
– ознайомити з технологією соціальної експертизи як інструментом
вдосконалення

управління

соціальною

сферою,

сформувати

навички

організації соціальної експертизи та використання її результатів;
– ознайомити зі специфікою адвокаційної роботи соціального
працівника та відпрацювати навички розробки, організації і проведення
адвокаційних кампаній на локальному, регіональному та національному
рівнях.
Згідно з вимогами програми студенти повинні:
- знати: про: інновації, методологію інновацій та інноваційну
діяльність; інновації у соціальній сфері; інноваційний потенціал особистості;
особливості

інноваційного

процесу

в

соціальній

службі;

принципи

вимірювання і показники ефективності інноваційної діяльності; сутність
теорій зміни поведінки та мотивування до змін; соціальний ефект управління,
проблеми його обліку і оцінки; місце досліджень соціальних ефектів в
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управлінському циклі; поняття, мету, об’єкти і предметну область соціальної
експертизи; інституційно-правові засади соціальної експертизи; види
експертиз і їх функціональне призначення; функції соціальної експертизи;
організаційно-методичні основи проведення соціальної експертизи; базові
організаційні

форми

(моделі)

соціальної

експертизи;

вимоги,

що

пред’являються до експерта, відбір експертів і формування експертних груп,
умови роботи експертів; методи експертизи, методи і прийоми обробки
експертної інформації; вимоги до експертного висновку та особливості
використання

результатів

соціальної

експертизи;

сутність

понять

«адвокація», «адвокаційна кампанія», історію виникнення та поширення
адвокаційних кампаній у соціальній сфері, рівні адвокації; правове поле
адвокаційної діяльності соціального працівника; методи адвокації;
- уміти: системно уявляти розвиток соціальних інновацій; володіти
навичками опису інновацій та інноваційного процесу; долати перешкоди
новим ідеям та новій практиці у соціальній роботі; організовувати
інноваційний процес співробітників соціальної служби; розрізняти теорії
мотиваційного

консультування

у

соціальній

роботі;

застосовувати

інструменти мотиваційного консультування різних категорій отримувачів
послуг у соціальній роботі; застосовувати методи соціальної експертизи;
виконувати функціональні ролі «експерт» та «координатор експертної
групи»; визначати проблеми й суперечності у нормативно-правових актах,
що призводять до дискримінації певних груп клієнтів соціальної роботи і
потребують адвокації їхніх інтересів; залучати осіб, чиї інтереси лобіюються,
до розробки і проведення адвокаційних кампаній; готувати інформаційні
повідомлення або доповідні записки; організовувати зустрічі людей, які
приймають рішення, з метою впливу на систему зсередини; готувати та
проводити особисті зустрічі з метою лобіювання інтересів клієнта(ів)
соціальної роботи; створювати та проводити презентації; застосовувати
техніку переконання шляхом театралізованих вистав; створювати прес-релізи
та

давати

інтерв’ю

ЗМІ;

готувати

та

проводити

прес-конференції;
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організовувати та проводити кампанії з написання листів до органів
державної влади; створювати та подавати петиції; писати листи та статті в
газету; організовувати громадські демонстрації та бойкоти; залучати
знаменитостей до адвокаційної кампанії; готувати звіти про дослідження з
рекомендаціями про реформи; здійснювати моніторинг та оцінку діяльності з
відстоювання інтересів.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни
«СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ»
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Змістовий модуль І. Соціальні інновації
Соціальні інновації: поняття, види, суб’єкти
Соціально-економічні чинники гальмування інноваційного
процесу
Змістовий модуль ІІ. Теоретичні основи та практичне
значення соціальної експертизи
Мета та завдання соціальної експертизи. Прикладне значення
соціальної експертизи
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Методи соціальної експертизи
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Змістовий модуль ІІІ. Соціальна медіація, фасилітація та
менторська підтримка
Соціальна медіація: сутність та основа
Діяльність соціального працівника з медіаторами як
посередниками у розв’язанні конфліктів
Фасилітація як сучасна соціальна технологія розв’язання
соціальних питань
Менторська підтримка як інноваційна діяльність e соціальній
сфері
Змістовий модуль IV. Методика організації та проведення
адвокаційних кампаній
Адвокаційна діяльність соціального працівника
Методи адвокації
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Разом годин: 120
ЗМІСТ
дисципліни
«СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ»
Змістовий модуль І. Соціальні інновації
Тема 1. Соціальні інновації: поняття, види, суб’єкти
Визначення інновацій. Особливості соціальних інновацій. Наукові
підходи до класифікації інновацій. Види соціальних інновацій. Суб’єкти
інновацій. Інноваційна діяльність, інноваційний процес та інноваційний
потенціал особистості.
Література [5; 6; 9; 31; 34]
Тема 2. Соціально-економічні чинники гальмування інноваційного
процесу
Пасивний та активний опір змінам. Соціально-економічні чинники
гальмування інноваційного процесу. Стратегії управління ризиками. Сутність
якісних та кількісних методів оцінювання ризиків при впровадженні
інновацій.
Література [5; 8; 10; 12]
Змістовий модуль ІІ. Теоретичні основи та практичне значення
соціальної експертизи
Тема 3. Мета та завдання соціальної експертизи. Прикладне
значення соціальної експертизи
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Соціальний ефект управління: проблеми його обліку і оцінки. Місце
досліджень

соціальних

ефектів

в

управлінському

циклі.

Соціальна

експертиза: поняття, мета, об’єкти і предметна область. Види експертиз і їх
функціональне призначення. Функції соціальної експертизи.
Література [11; 12; 14;16]

Тема 4. Суб’єкти експертних оцінок
Суб'єкти соціальної експертизи та їх функції. Принципи організації
експертизи. Організаційна схема проведення соціальної експертизи. Базові
організаційні форми (моделі) соціальної експертизи.
Література [23; 25; 28]
Тема 5. Методи соціальної експертизи
Поняття

методу

експертизи.

Класифікація

методів

соціальної

експертизи. Методи і прийоми обробки експертної інформації.
Література [4; 7; 25; 28; 31]
Тема 6. Результати соціальної експертизи та специфіка їх
використання
Підготовка результатів соціальної експертизи. Вимоги до експертного
висновку.

Процедури

прийняття

підсумків

соціальної

експертизи.

Використання результатів соціальної експертизи.
Література [34; 38; 40]
Змістовий модуль III. Соціальна медіація, фасилітація та менторська
підтримка
Тема 7. Соціальна медіація: сутність та основа
Визначення понять «медіація», «медіатор», «посередник», «соціальна
медіація». Історія розвитку і сфери застосування медіації за кордоном та в
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Україні. Медіація (посередництво): процес і стадії. Медіація як спосіб
врегулювання конфліктів. Принципи, підходи та критерії ефективної
медіації.
Література [34; 38; 40; 42]
Тема 8. Діяльність соціального працівника з медіаторами як
посередниками у розв’язанні конфліктів
Підходи до управління розвитком конфліктів. Медіація у соціальній
роботі. Етапи технології медіації та особливості роботи медіатора та
професійні його компетентності у контексті цінностей, знань, умінь.
Комунікативні техніки, які застосовуються під час медіативних сесій.
Література [18; 21; 40]
Тема 9. Фасилітація як сучасна соціальна технологія розв’язання
соціальних питань
Групові ефекти та їх дослідження. Сутність фасилітації як психологопедагогічного явища. Визначення поняття «фасилітація», «фасилітатор»,
«соціальна фасилітація». Історія розвитку соціальної фасилітації. Фасилітація
як метод соціальної роботи. Навички фасилітації. Види фасилітації. Риси,
якими повинен володіти компетентний фасилітатор. Фасилітативний стиль
ведення групи. Процес фасилітації. Функції фасилітативної діяльності.
Фасилітація та медіація.
Література [1; 5; 9; 23]
Тема 10. Менторська підтримка як інноваційна діяльність
e соціальній сфері
Визначення поняття «ментор», «менторство», «наставник». Чим
займається ментор. Як можна знайти ментора. Порівняння ролей наставника
та ментора. Менторська підтримка. Відбір менторів. Переваги менторської
підтримки.

Програма

менторської

підтримки.

Програма

менторської

підтримки як профілактична програма для вразливих груп населення.
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Необхідність впровадження Програми менторської підтримки. Філософія
Програми менторської підтримки.
Література [4; 7; 24; 28]
Змістовий модуль IV. Методика організації та проведення адвокаційних
кампаній
Тема 11. Адвокаційна діяльність соціального працівника
Зміст понять «адвокація», «адвокатування», «адвокаційна діяльність»,
«адвокаційна кампанія». Актуальність адвокаційної діяльності соціального
працівника в Україні. Рівні адвокації. Розробка адвокаційної капманії.
Правові аспекти адвокації у галузі соціальної роботи в Україні.
Література [8; 23; 36; 37; 39]
Тема 12. Методи адвокації
Класифікація методів адвокації. Методи і прийоми обробки експертної
інформації.
Література [21; 22; 29]
Змістовий модуль V. Мотиваційне консультування у соціальній роботі
Тема 13. Теорії мотивації
Поняття потреб та мотивації. Огляд теорій мотивації (Маслоу,
Герцберг, Макклелланд, Врум). Основні ознаки мотивації та умови її
виникнення.
Література [13; 14; 16]
Тема 14. Модель зміни поведінки
Сутність спіральної моделі зміни поведінки. Складові елементи змін:
актуальність (важливість), впевненість, готовність. Основні шляхи зміни
поведінки. Стадії та процес змін.
Література [18–20; 29]
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Тема 15. Сутність мотиваційного консультування, принципи,
структура
Сутність мотиваційного консультування та його мета. Складові
процесу мотивування та зміст мотиваційного консультування. Принципи,
структура мотиваційного інтерв’ю. Завдання соціального працівника на
кожній зі стадій зміни поведінки.
Література [23; 27; 29]
Тема 16. Стратегії мотиваційного консультування та етапи зміни
поведінки
Зміст стратегій мотиваційного консультування. Зв’язок стратегій
мотиваційного

консультування

та

етапів

зміни

поведінки.

Навички

соціального працівника-консультанта, які допоможуть йому бути успішним.
Література [18; 37; 39]

ТЕМА РЕФЕРАТІВ
1. Соціальні інновації. Наукові підходи до класифікації інновацій.
2. Інноваційна діяльність, інноваційний процес та інноваційний
потенціал особистості.
3. Соціально-економічні чинники гальмування інноваційного процесу/
4. Стратегії управління ризиками.
5. Соціальний ефект управління: проблеми його обліку і оцінки.
6. Місце досліджень соціальних ефектів в управлінському циклі.
7. Соціальна експертиза: поняття, мета, об’єкти і предметна область.
8. Організаційна схема проведення соціальної експертизи.
9. Базові організаційні форми (моделі) соціальної експертизи.
10. Суб’єкти соціальної експертизи та їх функції.
11. Методи і прийоми обробки експертної інформації.
12. Вимоги до експертного висновку. Процедури прийняття підсумків
соціальної експертизи.
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13. Історія розвитку і сфери застосування медіації за кордоном та в
Україні.
14. Медіація (посередництво): процес і стадії.
15. Медіація як спосіб врегулювання конфліктів.
16. Принципи, підходи та критерії ефективної медіації.
17. Підходи до управління розвитком конфліктів.
18. Медіація у соціальній роботі.
19. Етапи технології медіації та особливості роботи медіатора та
професійні його компетентності у контексті цінностей, знань, умінь.
20. Комунікативні техніки, які застосовуються під час медіативних
сесій.
21. Групові ефекти та їх дослідження.
22. Сутність фасилітації як психолого-педагогічного явища.
23. Фасилітативний стиль ведення групи.
24. Фасилітація та медіація.
25. Порівняння ролей наставника та ментора. Менторська підтримка.
Переваги менторської підтримки.
26. Програма менторської підтримки як профілактична програма для
вразливих груп населення.
27. Філософія Програми менторської підтримки.
28. Актуальність адвокаційної діяльності соціального працівника в
Україні.
29. Розробка адвокаційної капманії.
30. Правові аспекти адвокації у галузі соціальної роботи в Україні.
31. Огляд теорій мотивації (Маслоу, Герцберг, Макклелланд, Врум).
32. Спіральна модель зміни поведінки.
33. Сутність мотиваційного консультування та його мета.
34.

Складові

процесу

мотивування

та

зміст

мотиваційного

консультування.
35. Принципи, структура мотиваційного інтерв’ю.
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36. Завдання соціального працівника на кожній зі стадій зміни
поведінки.
37. Зміст стратегій мотиваційного консультування. Зв’язок стратегій
мотиваційного консультування та етапів зміни поведінки.
38. Навички соціального працівника-консультанта, які допоможуть
йому бути успішним.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Визначення інновацій.
2. Особливості соціальних інновацій.
3. Наукові підходи до класифікації інновацій.
4. Види соціальних інновацій.
5. Суб’єкти інновацій.
6. Інноваційна діяльність, інноваційний процес та інноваційний
потенціал особистості.
7. Пасивний та активний опір змінам.
8. Соціально-економічні чинники гальмування інноваційного процесу.
9. Стратегії управління ризиками.
10. Сутність якісних та кількісних методів оцінювання ризиків при
впровадженні інновацій.
11. Соціальний ефект управління: проблеми його обліку і оцінки.
12. Місце досліджень соціальних ефектів в управлінському циклі.
13. Соціальна експертиза: поняття, мета, об’єкти і предметна область.
14. Види експертиз і їх функціональне призначення.
15. Функції соціальної експертизи.
16. Суб’єкти соціальної експертизи та їх функції.
17. Принципи організації експертизи.
18. Організаційна схема проведення соціальної експертизи.
19. Базові організаційні форми (моделі) соціальної експертизи.
20. Поняття методу експертизи.
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21. Класифікація методів соціальної експертизи.
22. Методи і прийоми обробки експертної інформації.
23. Підготовка результатів соціальної експертизи.
24. Вимоги до експертного висновку.
25. Процедури прийняття підсумків соціальної експертизи.
26. Використання результатів соціальної експертизи.
27.

Визначення

понять

«медіація»,

«медіатор»,

«посередник»,

«соціальна медіація».
28. Історія розвитку і сфери застосування медіації за кордоном та в
Україні.
29. Медіація (посередництво): процес і стадії.
30. Медіація як спосіб врегулювання конфліктів.
31. Принципи, підходи та критерії ефективної медіації.
32. Підходи до управління розвитком конфліктів.
33. Медіація у соціальній роботі.
34. Етапи технології медіації й особливості роботи медіатора та
професійні його компетентності у контексті цінностей, знань, умінь.
35. Комунікативні техніки, які застосовуються під час медіативних
сесій.
36. Групові ефекти та їх дослідження.
37. Сутність фасилітації як психолого-педагогічного явища.
38. Визначення поняття «фасилітація», «фасилітатор», «соціальна
фасилітація».
39. Історія розвитку соціальної фасилітації.
40. Фасилітація як метод соціальної роботи.
41. Навички фасилітації. Види фасилітації. Риси, якими повинен
володіти компетентний фасилітатор.
42. Фасилітативний стиль ведення групи.
43. Процес фасилітації. Функції фасилітативної діяльності. Фасилітація
та медіація.
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44. Визначення поняття «ментор», «менторство», «наставник». Чим
займається ментор? Як можна знайти ментора? Порівняння ролей наставника
та ментора.
45. Менторська підтримка. Відбір менторів. Переваги менторської
підтримки.
46. Програма менторської підтримки. Програма менторської підтримки
як профілактична програма для вразливих груп населення. Необхідність
впровадження Програми менторської підтримки.
47. Філософія Програми менторської підтримки.
48.

Зміст

понять

«адвокація»,

«адвокатування»,

«адвокаційна

діяльність», «адвокаційна кампанія».
49. Актуальність адвокаційної діяльності соціального працівника в
Україні. Рівні адвокації.
50. Розробка адвокаційної капманії. Правові аспекти адвокації у галузі
соціальної роботи в Україні.
60. Класифікація методів адвокації.
61. Методи і прийоми обробки експертної інформації.
62. Поняття потреб та мотивації.
63. Огляд теорій мотивації (Маслоу, Герцберг, Макклелланд, Врум).
64. Основні ознаки мотивації та умови її виникнення.
65. Сутність спіральної моделі зміни поведінки.
66. Складові елементи змін: актуальність (важливість), впевненість,
готовність. Основні шляхи зміни поведінки. Стадії та процес змін.
67. Сутність мотиваційного консультування та його мета. Складові
процесу мотивування та зміст мотиваційного консультування.
68.

Принципи,

структура

мотиваційного

інтерв’ю.

Завдання

соціального працівника на кожній зі стадій зміни поведінки.
69. Зміст стратегій мотиваційного консультування. Зв’язок стратегій
мотиваційного консультування та етапів зміни поведінки.
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70. Навички соціального працівника-консультанта, які допоможуть
йому бути успішним.
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