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Освітні програми підготовки бакалаврів 
№ 
з/п 

Вибіркова 
дисципліна 

Загальний 
обсяг, 
кредитів 
ЄКТС 

Семестр Електронний 
навчальний 
курс у системі 
Moodle 

Анотація 
дисципліни 

Робоча 
програма 
навчальної 
дисципліни в 
системі 
Moodle 

ПІБ, 
науковий 
ступінь, 
вчене звання 
викладача 

Кафедра Відмітка про 
вибір (В, 
якщо 
дисципліну 
вибрано) 

Освітня програма «Соціальна робота» 
ІІ курс (інформація з навчального плану 2020 р.) 

Дисципліни вільного вибору студентів із переліку дисциплін циклу загальної підготовки 
ВК 
1.4 

Валеологія 150, 5 3 http://vo.ukrain
e.edu.ua/course/
view.php?id=10
279 

https://ab.uu.e
du.ua/edu-
discipline/vale
ologiya_rekreal
ogiya_ta_sanat
orno_kurortne
_likuvannya 

http://vo.ukrai
ne.edu.ua/cou
rse/view.php?
id=10279 

Вакансія  Кафедра 
соціальної 
роботи 

 

Соціологія http://vo.ukrain
e.edu.ua/enrol/i
ndex.php?id=23
68 

https://ab.uu.e

du.ua/edu-

discipline/sotsi

ologiya 

http://vo.ukrai
ne.edu.ua/enr
ol/index.php?i
d=2368 

Ньорба Л.І. Кафедра 
соціальної 
роботи 

 

ВК 
1.5 

Конфліктологія 120, 4 3 https://vo.uu.ed
u.ua/course/vie
w.php?id=2193  

https://ab.uu.e
du.ua/edu-
discipline/kon
fliktologiya_p
iep  

https://vo.uu.e
du.ua/course/
view.php?id=
2193  

Головчук 
О.В., 
к.політ.н. 

Кафедра 
соціальної 
роботи 

 

Етика державного 
службовця 

http://vo.ukrain
e.edu.ua/course/
view.php?id=10

http://vo.ukrai
ne.edu.ua/cou
rse/view.php?

http://vo.ukrai
ne.edu.ua/cou
rse/view.php?

Головчук 
О.В., 
к.політ.н., 

Кафедра 
соціальної 
роботи 

 



021  id=10021  id=10021 доцент 

ВК 
1.3 

Соціальна політика 
в Україні 

90, 3 4 https://vo.uu.ed
u.ua/course/vie
w.php?id=2960  

https://ab.uu.e
du.ua/edu-
discipline/sots
ialna_politika
_v_ukrayini_
piep  

https://vo.uu.e
du.ua/course/
view.php?id=
2960  

Головчук 
О.В., 
к.політ.н., 
доцент 

Кафедра 
соціальної 
роботи 

 

Політологія http://vo.ukrain
e.edu.ua/enrol/i
ndex.php?id=36
31 

https://ab.uu.e
du.ua/edu-
discipline/polit
ologiya 

http://vo.ukrai
ne.edu.ua/enr
ol/index.php?i
d=3631 

Головчук 
О.В., 
к.політ.н., 
доцент 

Кафедра 
соціальної 
роботи 

 

Вибіркові компоненти освітньої програми циклу професійної підготовки 
Майнор (обрати одну із запропонованих дисциплін) 

ВК 
2.1 

Соціальна робота з 
людьми з 
інвалідністю 

90, 3 4 http://vo.ukrain
e.edu.ua/course/
view.php?id=12
380 

https://ab.uu.e
du.ua/edu-
discipline/sr_
z_lyudmi_z_o
p 

http://vo.ukrai
ne.edu.ua/cou
rse/view.php?
id=12380 

Лозюк М.Ю. Кафедра 
соціальної 
роботи 

 

Проблеми мотивації 
поведінки та 
діяльності людини 

http://vo.ukrain
e.edu.ua/enrol/i
ndex.php?id=55
3 

https://ab.uu.e
du.ua/edu-
discipline/pro
blemi_motiva
tsiyi_povedin
ki_ta_diyalno
sti_lyudini 

http://vo.ukrai
ne.edu.ua/enr
ol/index.php?i
d=553 

Пригара О.В. Кафедра 
соціальної 
роботи 

 

Гігієна http://vo.ukrain
e.edu.ua/enrol/i
ndex.php?id=51
92 

https://ab.uu.e
du.ua/edu-
discipline/gigi
ena 

http://vo.ukrai
ne.edu.ua/enr
ol/index.php?i
d=5192 

Вакансія Кафедра 
соціальної 
роботи 

 

Мейджор (обрати один із запропонованих мейджорів, який буде визначати спеціалізацію підготовки в продовж навчальної програми) 
Мейджор «Соціальна педагогіка у сфері інклюзії»  
Мейджор «Соціальна педагогіка. Практична психологія»  

Освітня програма «Соціальна робота» 
ІІІ курс (інформація з навчального плану 2019 р.) 



Вибіркові компоненти освітньої програми циклу професійної підготовки 
ВК 
2.4 

Геронтопсихологія 90, 3 5  https://ab.uu.e
du.ua/edu-
discipline/ger
ontopsikholog
iya  

 Вакансія  Кафедра 
соціальної 
роботи 

 

ВК 
2.8 

Розвивально-
корекційна робота з 
дітьми 

90, 3 5 https://vo.uu.ed
u.ua/course/vie
w.php?id=1502
3  

https://ab.uu.e
du.ua/edu-
discipline/roz
viv_corectsiy
na_robota_z_
ditmi  

https://vo.uu.e
du.ua/course/
view.php?id=
15023  

Лозюк М.Ю. Кафедра 
соціальної 
роботи 

 

ВК 
2.16 

Психологія здоров’я 
та здорового 
способу життя 

90, 3 5 https://vo.uu.ed
u.ua/course/vie
w.php?id=2509  

https://ab.uu.e
du.ua/edu-
discipline/psi
hologiya_zdo
rovya_ta_zdo
rovogo_sposo
bu_zhittya  

https://vo.uu.e
du.ua/course/
view.php?id=
2509  

Вакансія  Кафедра 
соціальної 
роботи та 
спеціальної 
освіти 

 

ВК 
2.26 

Основи догляду за 
хворими та 
інвалідами 

90, 3 5 https://vo.uu.ed
u.ua/course/vie
w.php?id=1051
3  

https://ab.uu.e
du.ua/edu-
discipline/osn
ovi_doglyadu
_za_khvorimi
_ta_invalidam
i  

https://vo.uu.e
du.ua/course/
view.php?id=
10513  

Вакансія  Кафедра 
соціально-
реабілітацій
них 
технологій 

 

ВК 
2.33 

Основи 
реабілітології 

90, 3 5 https://vo.uu.ed
u.ua/course/vie
w.php?id=1050
6  

https://ab.uu.e
du.ua/edu-
discipline/osn
ovi_reabilitol
ogii  

https://vo.uu.e
du.ua/course/
view.php?id=
10506  

Вакансія  Кафедра 
реабілітацій
них 
технологійи 

 

ВК 
2.10 

Реабілітаційна 
психологія 

90, 3 6  https://ab.uu.e
du.ua/edu-
discipline/rea
bilitatsiina_ps

 Вакансія  Кафедра 
соціальної 
роботи 

 



ikhologiya  
ВК 
2.12 

Публічне 
адміністрування у 
сферах суспільних 
відносин 

90, 3 6 https://vo.uu.ed
u.ua/course/vie
w.php?id=1371
3  

https://ab.uu.e
du.ua/edu-
discipline/pub
lichne_admini
struvannya_u
_sferakh_susp
ilnikh_vidnos
in_piep  

https://vo.uu.e
du.ua/course/
view.php?id=
13713  

Вакансія  Кафедра 
філології та 
суспільно-
гуманітарни
х відносин 

 

ВК 
2.20 

Психологічні 
проблеми девіантної 
поведінки 

90, 3 6  https://ab.uu.e
du.ua/edu-
discipline/psi
hol_deviantno
i_ta_adectivn
oi_povedinki  

 Вакансія  Кафедра 
соціальної 
роботи 

 

ВК 
2.28 

Долікарська 
медична допомога у 
невідкладних станах 

90, 3 6 https://vo.uu.ed
u.ua/course/vie
w.php?id=1358
4  

https://ab.uu.e
du.ua/edu-
discipline/doli
karska_medic
hna_dopomog
a_u_nevidkla
dnikh_stanak
h  

https://vo.uu.e
du.ua/course/
view.php?id=
13584  

Вакансія  Кафедра 
фізичної 
терапії, 
ерготерапії 
та фізичного 
виховання 

 

ВК 
2.31 

Соціальна 
реабілітація 

90, 3 6 https://vo.uu.ed
u.ua/course/vie
w.php?id=1279
5  

https://ab.uu.e
du.ua/edu-
discipline/sots
ialna_reabilita
tsiya  

https://vo.uu.e
du.ua/mod/res
ource/view.ph
p?id=203324  

Лозюк М.Ю. Кафедра 
соціальної 
роботи 

 

ВК 
2.29 

Соціальна робота з 
людьми з 
інвалідністю 

90, 3 6 http://vo.ukrain
e.edu.ua/course/
view.php?id=12
380 

https://ab.uu.e
du.ua/edu-
discipline/sr_
z_lyudmi_z_o
p 

https://vo.uu.e
du.ua/mod/res
ource/view.ph
p?id=177646  

Ньорба Л.І. Кафедра 
соціальної 
роботи 

 

ВК 
2.32 

Фізична реабілітація 
осіб літнього та 

90, 3 6  https://ab.uu.e
du.ua/edu-

 Вакансія  Кафедра 
фізичної 

 



похилого віку discipline/fizi
chna_reabilita
tsiya_osib_lit
nogo_ta_pokh
ilogo_viku  

терапії, 
ерготерапії 
та фізичного 
виховання 

ІV курс (інформація з навчального плану 2018 р.) 
Вибіркові компоненти освітньої програми циклу професійної підготовки 

ВК 
2.9 

Основи інклюзивної 
освіти 

150,5 7  https://ab.uu.e
du.ua/edu-
discipline/osn
ovi_incluzivn
oi_osviti2  

 Вакансія  Кафедра 
соціальної 
роботи 

 

ВК 
2.10 

Методологія та 
організація 
соціальних 
досліджень 

150, 5 7 https://vo.uu.ed
u.ua/course/vie
w.php?id=3754  

https://ab.uu.e
du.ua/edu-
discipline/met
odologiya_ta_
organizatsiya
_sotsialnykh_
doslidzhen  

https://vo.uu.e
du.ua/course/
view.php?id=
3754  

Вакансія  Кафедра 
психології 
та 
соціальної 
роботи 

 

ВК 
2.12 

Спеціальна 
педагогіка і 
спеціальна 
психологія 

90, 3 7 http://vo.ukrain
e.edu.ua/course/
view.php?id=12
016  

https://ab.uu.e
du.ua/edu-
discipline/spe
tsialna_pedag
ogika_i_spets
ialna_psikhol
ogiya 

http://vo.ukrai
ne.edu.ua/cou
rse/view.php?
id=12016  

Келемен А.В. 
к.пед.н. 

Кафедра 
соціальної 
роботи 

 

ВК 
2.13.
1 

Соціальний бізнес 120, 4 7 http://vo.ukrain
e.edu.ua/course/
view.php?id=12
017  

https://ab.uu.e
du.ua/edu-
discipline/sots
ialnii_biznes 

http://vo.ukrai
ne.edu.ua/cou
rse/view.php?
id=12017  

Келемен А.В. 
к.пед.н. 

Кафедра 
соціальної 
роботи 

 

ВК 
2.16 

Соціальна робота на 
підприємстві 

150, 5 7 http://vo.ukrain
e.edu.ua/enrol/i
ndex.php?id=11
078 

https://ab.uu.e
du.ua/edu-
discipline/sots
ialna_robota_
na_pidpriemst

http://vo.ukrai
ne.edu.ua/enr
ol/index.php?i
d=11078 

Головчук 
О.В., 
к.політ.н., 
доцент 

Кафедра 
соціальної 
роботи 

 



vi 
ВК 
2.17 

Самокерована 
соціальна робота 

150, 5 7 http://vo.ukrain
e.edu.ua/enrol/i
ndex.php?id=12
433 

https://ab.uu.e
du.ua/edu-
discipline/sa
mokerovana_
socrobota1 

http://vo.ukrai
ne.edu.ua/enr
ol/index.php?i
d=12433 

Вакансія Кафедра 
соціальної 
роботи 

 

ВК 
2.23 

Соціальне 
партнерство 

120, 4 7 http://vo.ukrain
e.edu.ua/enrol/i
ndex.php?id=10
463 

https://ab.uu.e
du.ua/edu-
discipline/sots
ialne_partners
tvo 

http://vo.ukrai
ne.edu.ua/enr
ol/index.php?i
d=10463 

Ньорба С.І. Кафедра 
соціальної 
роботи 

 

ВК 
2.21 

Система соціального 
захисту в Україні 

90, 3 7 http://vo.ukrain
e.edu.ua/enrol/i
ndex.php?id=17
97 

https://ab.uu.e
du.ua/edu-
discipline/syst
ema_soc_zahi
stu_v_ukraini 

http://vo.ukrai
ne.edu.ua/enr
ol/index.php?i
d=1797 

Ньорба С.І. Кафедра 
соціальної 
роботи 

 

ВК 
2.14 

Теорія і практика 
психологічного 
тренінгу 

120,4 7 http://vo.ukrain
e.edu.ua/course/
view.php?id=89
68 

https://ab.uu.e
du.ua/edu-
discipline/teor
iya_i_praktik
a_psikhologic
hnogo_trenin
gu 

http://vo.ukrai
ne.edu.ua/cou
rse/view.php?
id=8968 

Пригара О.В. Кафедра 
соціальної 
роботи 

 

ВК 
2.2 

Формування 
професійного 
мислення 

150, 5 8 http://vo.ukrain
e.edu.ua/course/
view.php?id=10
486  

https://ab.uu.e
du.ua/edu-
discipline/for
muvannya_pr
ofesiinogo_m
islennya 

http://vo.ukrai
ne.edu.ua/mo
d/resource/vie
w.php?id=125
657  

Шинкар І.П. 
к.філол.н., 
доцент 

Кафедра 
соціальної 
роботи 

 

ВК 
2.13.
2 

Інновації у 
соціальній 
діяльності 

120, 4 8 http://vo.ukrain
e.edu.ua/course/
view.php?id=12
015 

https://ab.uu.e
du.ua/edu-
discipline/inn
ovacii_v_soc
_diyalnosti1 

http://vo.ukrai
ne.edu.ua/cou
rse/view.php?
id=12015#sec
tion-0  

Келемен А.В. 
к.пед.н. 

Кафедра 
соціальної 
роботи 

 

ВК Соціальний капітал і 150, 5 8 http://vo.ukrain https://ab.uu.e http://vo.ukrai Головчук Кафедра  



2.15 соціальна активність 
особистості 

e.edu.ua/enrol/i
ndex.php?id=10
529 

du.ua/edu-
discipline/soc
_capital_i_so
c_activnist_os
obistosti1 

ne.edu.ua/cou
rse/view.php?
id=10483  

О.В., 
к.політ.н. 

соціальної 
роботи 

ВК 
2.22 

Соціальна робота з 
людьми з 
особливими 
потребами 

150, 5 8 http://vo.ukrain
e.edu.ua/course/
view.php?id=12
380 

https://ab.uu.e
du.ua/edu-
discipline/sr_
z_lyudmi_z_o
p 

http://vo.ukrai
ne.edu.ua/cou
rse/view.php?
id=12380 

Лозюк М.Ю. Кафедра 
соціальної 
роботи 

 

ВК 
2.24 

Соціальна 
реабілітація 

120, 4 8 http://vo.ukrain
e.edu.ua/course/
view.php?id=97
83 

https://ab.uu.e
du.ua/edu-
discipline/sots
ialna_reabilita
tsiya 

http://vo.ukrai
ne.edu.ua/cou
rse/view.php?
id=9783 

Лозюк М.Ю. Кафедра 
соціальної 
роботи 

 

ВК 
2.27 

Основи 
реабілітології 

120, 4 8 https://vo.uu.ed
u.ua/course/vie
w.php?id=1050
6  

https://ab.uu.e
du.ua/edu-
discipline/osn
ovi_reabilitol
ogii  

https://vo.uu.e
du.ua/course/
view.php?id=
10506  

Вакансія  Кафедра 
реабілітацій
них 
технологійи 

 

ВК 
2.19 

Основи 
красномовства 

150, 5 8 https://vo.uu.ed
u.ua/course/vie
w.php?id=1279
7  

 https://vo.uu.e
du.ua/mod/res
ource/view.ph
p?id=196415  

Шинкар І.П. 
к.філол.н., 
доцент 

Кафедра 
соціальної 
роботи 

 

 


