
Назва кафедри Соціальної роботи і менеджменту соціокультурної 

діяльності 

Назва дисципліни Соціальна адвокація 

Загальна кількість кредитів 

(годин) 

4 кредити (120 годин) 

Курс та півріччя, де починається 

дисципліна 

2 курс, 2 семестр 

Кількість семестрів, протягом яких 

вивчається дисципліна  

1 

Форма навчання, для якої 

дисципліна пропонується 

Денна / заочна 

Попередні умови Знати основні засади державної соціальної і молодіжної 

політики, нормативної бази, яка регламентує діяльність 

закладів соціальної сфери в Україні; володіти базовими 

загальними знаннями з  правознавства, педагогіки 

(соціальної й спеціальної), вікової психології, теорії і 

практики соціально-педагогічної  роботи з дітьми. 

Назви спеціальностей, для яких 

пропонується вивчення 

дисципліни 

231 Соціальна робота 

232 Соціальне забезпечення 

012 Дошкільна освіта 

013 Початкова освіта 

053 Психологія 

016 Спеціальна освіта 

Короткий опис дисципліни Вивчення дисципліни «Соціальна адвокація» передбачає 

формування комплексу теоретичних та практичних знань і 

умінь майбутніх фахівців соціальної сфери щодо реалізації 

адвокаційних функцій в системі соціального захисту 

населення. 

Передбачається формування комплексного уявлення про 

суть та технологічні основи організації адвокаційної 

діяльності як через індивідуальний вплив – представлення 

інтересів незахищених громадян, так і через участь в 

адвокаційних кампаніях з різних соціальних проблем. 

Акцентується увага на алгоритмах адвокації, покроковій 

підготовці та реалізації адвокаційних дій, що 

демонструються на конкретних прикладах успішних 

адвокаційних кампаній. 

Завдання курсу: 

теоретичні: ознайомити та проаналізувати зі студентами 

сутність понять, пов’язаних з соціальною адвокацією через 

з’ясування їх основних характеристик, принципів, 

критеріїв якості; методи, форми, технології організації 

адвокаційних дій, адвокаційних кампаній, логіку їх 

покрокової організації; теоретичні засади організації 

адвокаційних дій у комплексі чинників забезпечення їх 

успішності та проблем, які понижують ефективність 

процесу; 

 



 практичні: сформувати здатність аналізувати та 

застосовувати теорію в практичній складовій навчального 

процесу; базові практичні вміння аналізувати практичні 

кейси, пов’язані з індивідуальною соціальною адвокацією, 

адвокаційними кампаніями; здатність формувати 

практичні моделі та їх складові відповідно до заданої 

проблематики, визначати умови їх ефективної практичної 

реалізації; працювати над проектами з соціальної адвокації 

у групі, конструктивно взаємодіяти з іншими студентами, 

консолідовано приймати узгоджені рішення; розвивати 

особистісні якості, необхідні для соціального працівника, 

реалізації його адвокаційних функцій. 

 


