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Силабус навчальної дисципліни 

«ПРОФЕСІЙНЕ ПОРАДНИЦТВО ТА КОНСУЛЬТУВАННЯ» 

 

Спеціальність: « Соціальна робота» 

Галузь знань:  « Соціальна робота» 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредита / 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

процес взаємодії соціального працівника і клієнта, що 

спрямований на допомогу у вирішенні різного типу проблем 

клієнта,  встановлення запиту, з’ясування причин виникнення 

проблеми, оптимізацію можливостей клієнта в пошуку шляхів її 

вирішення.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Знайомство з основами консультування в соціальній роботі та 

формування у студентів цілісного уявлення про соціальну, 

юридичну, педагогічну, психологічну допомогу, формування умінь 

і навичок, на яких ґрунтується їхня професійна діяльність; 

розкрити студентам-соціальним працівникам сутність знань з 

консультування, щоб вони могли визначити проблематику клієнта, 

визначити шляхи її вирішення. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Уміння організовувати та проводити соціально- психологічне 

консультування, будувати моделі ефективної поведінки клієнта у 

майбутньому, здійснювати консультативну роботу відповідно до її 

напрямів та запитів клієнта. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Вивчення курсу дозволяє застосовувати свої знання та навички для  

забезпечення високого рівня соціальної культури, технологій 

соціального захисту окремих категорій населення, медико-

соціальної підтримки, благополуччя громадян; 

Навчальна логістика Зміст дисципліни Основи соціальної діагностики в соціальній 

роботі.  Соціальна діагностика у практичній соціології. 

Опитування і методика проведення соціальної діагностики.. 

Соціальна діагностика на основі аналізу документів. 

Методологічні основи психоаналізу як теорії консультування. 

Соціологічне консультування. Етико-професійні засади 

консультант. Соціальне консультування клієнта в кризовій 

ситуації. 

Види занять: : лекції, семінарські 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Знання з методів і технологій соціальної роботи, загальні та фахові 

знання, отримані на другому(бакалаврського) рівні вищої освіти  

Пореквізити  Знання з професійного порадництва та консультування  можуть 

бути використані під час практичної  підготовки студентів 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

1.Алешина Ю. Е. Индивидуальное и семейное психологическое 

консультирование. – М.: Независимая фирма «Класс», 2000. – 208 



НТБ НАУ  2. Осадько О.Ю.Технології психологічного консультування. – К.: 

Ред. загальнопеда. газ., 2005. – 128 с. 

3. Лукашевич М. П. Соціальна робота: теорія і практика : навч. 

посіб. / М. П Лукашевич, Т. В. Семигіна. – 2–е вид. – К. : Каравела, 

2014. – 368 с. 6. 

 4. Осадько О.Ю.Технології психологічного консультування. – К.: 

Ред. загальнопеда. газ., 2005. – 128 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор  Залік, тестування 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

 Диференційований залік 

Кафедра Кафедра соціальних технологій 

Факультет Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і)                        

      ТІМКІН ІВАН ФЕДОТОВИЧ 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: кандидат історичних наук 

Профайл викладача: 

Тел.: 050-506-70-76 

E-mail: itimkin@ukr.net 

Робоче місце:8.1202 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  

 

Розробник           

Завідувач кафедри         Тімкін І.Ф.
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Силабус навчальної дисципліни 

«НАЙМЕНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ» 

Рівень вищої освіти  

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр  

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

 

Мова викладання  

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: 

Види занять: 

Методи навчання: 

Форми навчання: 

Пререквізити  

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

 

Кафедра  

Факультет  

Викладач(і) ПІБ 

Посада:  

Вчений ступінь:  

Профайл викладача: 

Тел.:  

E-mail:  

Робоче місце: 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

 

Лінк на дисципліну  

 

 

Розробник          ПІБ викладача 

 


