
Назва дисципліни ПРОФЕСІЙНА НАДІЙНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ 

СОЦІОНОМІЧНОЇ СФЕРИ 

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 2 Викладач Корнещук В. В.  

А Мета і задачі дисципліни 

 Мета дисципліни: ознайомлення студентів з основними положеннями 

теорії надійності, сутністю та структурою професійної надійності 

фахівців соціономічних професій, а також методикою її діагностування 

в процесі добору персоналу. 

Завдання дисципліни:  
1. Розкрити сутність і структуру професійної надійності фахівців-

соціономістів. 

2. Ознайомити з математичною моделлю професійної надійності 

фахівців-соціономістів. 

3. Ознайомити з мануалом методик щодо діагностування професійної 

надійності фахівців-соціономістів. 

4. Навчити проводити діагностування фахівців соціономічних професій 

на професійну надійність. 

 Тематика дисципліни 

 Тема 1. Соціономічна сфера професійної діяльності та її специфіка 

Тема 2. Сутність і структура професійної надійності фахівців 

соціономічної сфери діяльності 

Тема 3. Типові й нетипові ситуації професійної діяльності та їх влив на 

професійну надійність фахівців-соціономістів 

Тема 4. Методика діагностування професійної надійності фахівців 

соціономічної сфери 

C Стиль та методика навчання 

Організаційно-

методичні 

форми 

вивчення 

Лекційні заняття, лабораторні заняття 

Форми 

контролю 

Модульні контрольні роботи, індивідуальні завдання, РГР, залік. 

D Компетентності 

 Загальні компетентності: 

ЗК8. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

Спеціальні компетентності: 

СК5. Здатність аналізувати певні види соціальної допомоги. 

СК14. Здатність виявляти та залучати ресурси клієнтів, соціальної групи 

і громади для розв’язання проблем з виходу із складних життєвих 

обставин.  

E Результати навчання 



 ЗК 8. 

РН5. (З, АВ) Знати та розуміти закономірності, методи та підходи 

творчої та креативної діяльності, системного мислення у професійній 

сфері. 

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

завдань які характерні обраній спеціальності. 

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. 

РН27. (З) Знати актуальні проблеми соціального захисту населення в 

Україні. 

СК 5. 

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

завдань які характерні обраній спеціальності. 

РН15. (АВ) Застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач 

синтезу та аналізу при визначенні складності досліджуваного об’єкту. 

РН22. (У) Уміти визначати категорії осіб, які потребують соціальної 

допомоги. 

РН27. (З) Знати актуальні проблеми соціального захисту населення в 

Україні. 

СК 14. 

РН18. (У) Уміти виявляти ресурси особистості та соціальної групи для 

виконання завдань професійної діяльності. 

 


