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ДИСЦИПЛІНА «МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА ІННОВАЦІЇ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ» 
 
 
Анотація. Дисципліна «Модернізація та інновації у соціальній роботі» належить до переліку 
дисциплін вільного вибору аспіранта. Дисципліна спрямована на вирішення завдань, які 
сприяють системному і комплексному баченню соціальної роботи як галузі наукового знання, 
розумінню детермінації змісту і форм соціальної роботи соціокультурними умовами її 
здійснення, місця і ролі інноваційних практик в дослідженнях та професійній діяльності 
відповідної галузі. 
У запропонованому курсі розглянуто теоретико-методологічні основи інноваційної діяльності 
в соціальній сфері, окреслено сутність інновацій та специфіку інновацій у соціальній роботі, 
представлено методи пошуку нових ідей, різні погляди на причини опору інноваціям та методи 
подолання перешкод. Дисципліна покликана сформувати уявлення про специфіку і механізми 
інноваційного процесу в соціальній роботі, організаційні засади діяльності з розробки 
соціальних інновацій і їх реалізації; навчити аналізувати та оцінювати ефективність 
нововведень у соціальній сфері, вміти визначати проблеми для наступного їх вирішення,  
використовувати методики оцінювання, відбору, планування реалізації та упровадження  
інноваційних ідей в соціальній роботі. Окрему увагу приділено питанням критичної оцінки 
інноваційних практик, руйнуванню стереотипів, пов’язаних із романтизацією будь-якої 
дослідницької практики через її новизну чи технологічну майстерність, обговоренню проблем 
упровадження інновацій у соціальній роботі у ширшому контексті діяльності органів державної 
влади, академічних установ та інших культурних посередників соціальної роботи. 
Мета навчальної дисципліни: розвиток системного бачення щодо місії і задач соціальної 
роботи в контексті розгортання інноваційних соціальних практик, спрямованих на 
забезпечення соціального благополуччя та якості життя людини в умовах трансформації 
суспільних процесів, та розвиток практичних навичок з впровадження змін у сучасну практику 
соціальної роботи, аналізу реальних нововведень та проблем їхнього впровадження. 
Попередні вимоги: 

Аспірант повинен знати: специфіку соціальної роботи як різновиду соціальної 
практики: професійні цінності, етичні засади, понятійну термінологію, засади управління. 

Аспірант повинен вміти: аналізувати суспільний та соціальний контекст сьогодення із 
наступним виокремленням завдань соціальної роботи; творчо використовувати у навчальній 
та дослідницькій діяльності професійні теоретико-методологічні знання. 
Змістові модулі: 

1. Соціальні інновації як рушійна сила соціальних змін. 
2. Особливості  інноваційного процесу і управління ним. 

Мова викладання: українська. 
Рік підготовки, шифр навчальної дисципліни: друге півріччя другого року навчання, 
ВК.2.02.07. 
Кількість кредитів: 4 
Форма заключного контролю: іспит. 
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 120 годин, у тому числі 24 години 
аудиторних занять (18 годин – лекційні заняття, 4 години – практичні заняття, 2 години – 
консультація), 96 годин самостійної роботи. 
Викладач: Байдарова Ольга Олегівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
соціальної реабілітації та соціальної педагогіки факультету психології.  
Інформація про викладача: https://psy.knu.ua/ua/database/profile/baidarova-olha-olehivna 
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