
Назва дисципліни СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СОЦІАЛЬНІЙ 

РОБОТІ 

Рівень вищої освіти другий (магістерський) рівень 

Назва спеціальності 231 Соціальна робота  

Назва спеціалізації  

Форма навчання денна, заочна 

Кафедра, що забезпечує Психології та соціальної роботи 

курс 1 семестр 1 Викладач Богуславська 

Ю.Ю. 

А Мета і задачі дисципліни 

 Мета дисципліни: формування у майбутніх магістрів комплексу знань і 

умінь, спрямованих на адаптацію до постіних змін ідей та технологій 

інформаційного суспільства, розвиток вміння застосовувати сучасні 

підходи до організації інформаційного забезпечення повсякденної 

діяльності та використовувати сучасні інформаційні технології на базі 

комп'ютерної техніки. 

Задачі дисципліни:  

– сформувати вміння вирішувати задачі повноцінного інформаційного 

забезпечення менеджменту; 

– ознайомити з методами аналізу робочого місця соціального працівника 

залежно від його функціональної спрямованості;  

– оволодіти навичками оцінки повноти комплектації сучасних 

інформаційних систем у  відповідності до нововведень у теорії та 

практиці менеджменту; 

– отримати уявлення про використання досягнень сучасних 

інформаційних технологій та інформатизації суспільства в соціальній 

роботі; 

– націлити майбутніх фахівців на осмислене і творче застосування 

отриманих знань в їх практичній діяльності. 

B Тематика дисципліни 

 1. Інформація та інформаційне суспільство 

2. Інформація як об'єкт наукового дослідження 

3. Потреби інформаційного забезпечення системи управління сучасною 

організацією 

4. Характеристика управлінської інформації  

5. Інформаційні технології  

6. Основні завдання, структура та властивості інформаційних систем в 

менеджменті  

7. Проектування інформаційного забезпечення ІСМ  

C Стиль та методика навчання 

Організаційно-
методичні форми 
вивчення 

Лекційні заняття, лабораторні заняття. 

Форми контролю Модульні контрольні роботи, індивідуальні завдання, залік 

D Компетентності 

 ЗК1. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК10. Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних 

джерел. 

СК2. Навички застосування методів аналізу, оцінки стану об’єктів 

соціальної роботи.  

E Основні результати навчання 

 РН1. (У) Вміти використовувати методи та правила управління 



інформацією та роботи з документами за професійним спрямуванням. 

Володіти методиками та сучасними засобами інформаційних технологій. 

РН2. (У, К) Вміти використовувати комунікаційні технології для 

підтримування гармонійних ділових та особистісних контактів як 

передумову ділового успіху. 

РН8. (У) Уміти застосовувати знання і розуміння для розв’язання завдань 

які характерні обраній спеціальності. 

РН10. (З, АВ) Знати методологію системних досліджень, методів 

дослідження та аналізу складних об'єктів та процесів, розуміти їх 

складність, їх різноманіття, багатофункціональність для розв’язання 

прикладних і наукових завдань в галузі професійної діяльності. 

РН11. (АВ) Систематично читати літературу за фахом (у тому числі 

закордонну), складати реферати, анотації, аналітичні огляди тощо. 

РН16. (У) Вміти систематично опрацьовувати літературу за фахом (у 

тому числі закордонну), складати реферати, анотації, аналітичні огляди 

тощо. 
 


