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(Проект) Професійний стандарт  

«Соціальний працівник» 

 

1. Загальні відомості професійного стандарту 

  

1.1. Основна мета  професійної діяльності  

Надання допомоги особам, окремим соціальним групам, які перебувають у 

складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, з метою розв’язання 

їхніх життєвих проблем 

 

1.2. Назва виду  економічної діяльності (код  згідно з КВЕД ДК 009:2010): 

Секція 

Q 

Охорона 

здоров’я 
та надання 

соціальної 

допомоги 

Розділ 

88 

Надання 

соціальної 
допомоги без 

забезпечення 

проживання 

Група  

88.1 
 

Надання 

соціальної 
допомоги без 

забезпечення 

проживання 

для осіб 
похилого віку 

та інвалідів 

 

Клас 

88.10 
 

Надання 

соціальної 
допомоги без 

забезпечення 

проживання 

для осіб 
похилого віку 

та інвалідів 

Розділ 

87 

Надання 
соціальної 

допомоги із 

забезпеченням 
проживання 

Група  

87.3 

 

Надання 
послуг 

догляду із 

забезпеченням 
проживання 

для осіб 

похилого віку 
та інвалідів 

Клас 

87.30 

 

Надання 
соціальної 

допомоги із 

забезпеченням 
проживання 

для осіб 

похилого віку 
та інвалідів 

 

1.3. Назва виду професійної діяльності (код КП ДК 003: 2010): 

Розділ Підрозділ Клас Підклас Група 

2 24 244 2446 2446.2 

Професіонали Інші 
професіонали 

Професіонали в галузі 
економіки, соціології, 

археографії,археології, 

географії, 
кримінології та 

палеографії 

Професіонали в 
галузі 

соціального 

захисту 
населення 

Професіонали в 
галузі соціального 

захисту населення 

 

1.4. Назва професії ( професійна назва роботи) (назва та  код  згідно з КП ДК 

003: 2010): 

2446.2 Соціальний працівник  

 

1.5. Узагальнена професія: соціальний працівник 

 

1.6. Професійна кваліфікація: соціальна робота   

 

1.7. Вимоги до державної сертифікації:  
Відсутня 

 

1.8 Назва типових посад:   

2442.2 Соціальний патолог, 2446.2 Фахівець із соціальної допомоги вдома, 2446.2 

Фахівець із соціальної роботи, 1229.7 Завідувач відділення (соціальні послуги),  2351.2 

http://evrovektor.com/kved/2010/498/Nadannja-poslug-dogljadu-iz-zabezpechennjam-prozhivannja-dlja-osib-pohilogo-viku-ta-invalidiv
http://evrovektor.com/kved/2010/498/Nadannja-poslug-dogljadu-iz-zabezpechennjam-prozhivannja-dlja-osib-pohilogo-viku-ta-invalidiv
http://evrovektor.com/kved/2010/498/Nadannja-poslug-dogljadu-iz-zabezpechennjam-prozhivannja-dlja-osib-pohilogo-viku-ta-invalidiv
http://evrovektor.com/kved/2010/498/Nadannja-poslug-dogljadu-iz-zabezpechennjam-prozhivannja-dlja-osib-pohilogo-viku-ta-invalidiv
http://evrovektor.com/kved/2010/498/Nadannja-poslug-dogljadu-iz-zabezpechennjam-prozhivannja-dlja-osib-pohilogo-viku-ta-invalidiv
http://evrovektor.com/kved/2010/498/Nadannja-poslug-dogljadu-iz-zabezpechennjam-prozhivannja-dlja-osib-pohilogo-viku-ta-invalidiv
http://evrovektor.com/kved/2010/498/Nadannja-poslug-dogljadu-iz-zabezpechennjam-prozhivannja-dlja-osib-pohilogo-viku-ta-invalidiv
http://evrovektor.com/kved/2010/498/Nadannja-poslug-dogljadu-iz-zabezpechennjam-prozhivannja-dlja-osib-pohilogo-viku-ta-invalidiv
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Методист закладів соціального обслуговування, 3443 Інспектор з соціальної допомоги, 

3460 Соціальний працівник (допоміжний персонал)  

  

1.9. Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-

виробничій структурі суб`єкта, що надає соціальні послуги:  

1.9.1.Місце в структурі суб`єкта, що надає соціальні послуги 

Підпорядковується:  

Керівнику суб`єкта, що надає соціальні послуги 

Працює під керівництвом:  

Керівнику суб`єкта, що надає соціальні послуги та/або завідувачу відділення    

1.9.2. Місце роботи.  

Суб`єкт, що надає соціальні послуги - підприємства, установи, організації та 

заклади незалежно від форми власності та господарювання, фізичні особи - підприємці, 

які відповідають критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, а також 

фізичні особи, які надають соціальні послуги 

 

1.10. Умови праці  

1.10.1. Режим роботи:  

Тривалість робочого часу – згідно з чинним законодавством, графіками роботи та 

відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором. 

Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, 

графіками надання відпусток. 

1.10.2. Шкідливі та небезпечні умови праці  

Працює  у постійному контакті із людьми в умовах великого фізичного 

навантаження на опорно-рухову систему, емоційного навантаження та професійного 

вигорання; 

Небезпека зараження інфекційними захворюваннями при спілкуванні з 

інфекційними хворими - отримувачами соціальних послуг; 

Підвищене нервово-емоційне навантаження; сенсорна реакція,  ступінь 

відповідальності за безпеку інших осіб, вплив стресів, стомлюваність, необхідність 

приймати рішення та діяти в екстремальних ситуаціях; 

Інші чинники  

 

1.11.  Засоби захисту індивідуального захисту 

1.11.1 Засоби  індивідуального захисту 

Електрошокер 

Захисні маски 

Гігієнічні рукавиці 

Інші засоби, встановлені законодавством 

1.11.2. Засоби колективного захисту 

Вогнегасник, кондиціонери, витяжки 

 

1.12. Умови допуску до роботи за професією 

До посади «соціальний працівник» допускаються особи з вищою освітою першого 

рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу 

роботи. 

До посади «соціальний працівник ІІ категорії» допускаються особи з вищою 

освітою першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю 

відповідної галузі знань; для бакалавра стаж роботи на посаді соціального працівника не 

менше, ніж 1 рік, для магістра – без вимог до стажу роботи. 

До посади «соціальний працівник І категорії» допускаються особи з вищою 

освітою першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю 
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відповідної галузі знань; зі стажем роботи на посаді соціального працівника ІІ категорії не 

менше, ніж 2 роки. 

До посади «провідний соціальний працівник» допускаються особи з вищою 

освітою першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю 

відповідної галузі знань; зі стажем роботи на посаді соціального працівника І категорії не 

менше, ніж 2 роки. 

Наявність довідки про  придатність за станом здоров’я до роботи за професією 

«Соціальний працівник» 

Проходження  інструктажу з охорони праці та протипожежного захисту 

 

1.13. Документи, що підтверджують професійну та освітню кваліфікації, їх 

віднесення до рівня НРК:  

Диплом бакалавра соціальної роботи, кваліфікація «бакалавр соціальної роботи, 

соціальний працівник», 7 рівень НРК 

Диплом магістра соціальної роботи, кваліфікація «магістр соціальної роботи», 8 

рівень НРК  

 

2.Навчання та професійний розвиток 

2.1. Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)  

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, який відповідає сьомому рівню 

Національної рамки кваліфікації, за напрямом «соціальна робота» у відповідності до 

трудових функцій А, Б, В та/або другий (магістерський) рівень вищої освіти, який 

відповідає восьмому рівню Національної рамки кваліфікації, за напрямом «соціальна 

робота» у відповідності до трудових функцій Г, Д, Є, Ж. 

 

2.2. Перепідготовка (назва кваліфікації)  

Бакалавр соціального забезпечення та/або магістр соціального забезпечення 

 

2.3. Підвищення кваліфікації з присвоєнням нового рівня освіти (назва 

кваліфікації) 

В разі необхідності підвищення кваліфікації з бакалавра соціальної роботи на 

магістра соціальної роботи шляхом отримання другого (магістерського) рівня вищої 

освіти. 

 

2.4. Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва 

кваліфікації) 

Обов’язкове підвищення кваліфікації в межах вимог до професії без присвоєння 

нового рівня кваліфікації на виробництві з періодичністю 1 раз на 5 років  

 

2.5. Спеціальне. Спеціалізоване навчання (назва кваліфікації) 

Навчання з надання долікарської медичної допомоги. 

 

3. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність 

Конституція України 

Кодекс законів про працю  

Загальна декларація прав людини ООН 

Конвенція  ООН «Про права осіб з інвалідністю» 

Закон України «Про соціальні послуги»  

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» 

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи» 
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 Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших 

громадян похилого віку в Україні» 

Закон України «Про зайнятість населення»  

Закон України «Про освіту» 

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»  

Закон України «Про захист персональних даних» 

 Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в 

Україні» 

Закон України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого 

імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення» 

Закон України «Про психіатричну допомогу» 

Закон України «Про протидію торгівлі людьми» 

Закон України «Про волонтерську діяльність» 

«Перелік соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних 

життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати»,  затверджений Наказом 

Міністерства соціальної політики України від 03.09.2012р. № 537 

Критерії діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги,  затверджені 

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012 р. № 1039 

Порядок надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати, 

затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012р. №1184 

Порядок регулювання тарифів на платні соціальні послуги, затверджені 

Постановою Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2005р. № 268  

Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 

2004р. № 558  

Порядок атестації соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні та 

реабілітаційні послуги, затверджений Наказом Міністерства соціальної політики України 

01.10.2012 № 612 

Державний стандарт соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у 

складних життєвих обставинах, затверджений Наказом Міністерства соціальної політики 

України 31.03.2016 № 318 

Державний стандарт соціальної послуги кризового та екстреного втручання, 
затверджений Наказом Міністерства соціальної політики України 01.07.2016 № 716 

Державний стандарт соціальної послуги посередництва (медіації), затверджений 

Наказом Міністерства соціальної політики України 17.08.2016 № 892 

Державний стандарт соціальної послуги представництва інтересів, затверджений 

Наказом Міністерства соціальної політики України 30.12.2015 № 1261 

Державний стандарт соціальної послуги профілактики, затверджений Наказом 

Міністерства соціальної політики України 10 вересня 2015 року № 912 

Державний стандарт денного догляду затверджений Наказом Міністерства 

соціальної політики України 30.07.2013  № 452 

Державний стандарт догляду вдома, затверджений Наказом Міністерства 

соціальної політики України 13.11.2013 № 760 

Державний стандарт соціальної послуги консультування, затверджений Наказом 

Міністерства соціальної політики України 02.07.2015 № 678 

Державний стандарт паліативного догляду, затверджений Наказом Міністерства 

соціальної політики України 29.01.2016  № 58 

Державний стандарт соціальної послуги підтриманого проживання осіб похилого 

віку та осіб з інвалідністю, затверджений Наказом Міністерства соціальної політики 

України 

07.06.2017 № 956 
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Державний стандарт соціальної адаптації, затверджений Наказом Міністерства 

соціальної політики України 18.05.2015  № 514 

Державний стандарт підтриманого проживання бездомних осіб, затверджений 

Наказом Міністерства соціальної політики України 03.04.2015 № 372 

Державний стандарт надання притулку бездомним особам, затверджений Наказом 

Міністерства соціальної політики України 13.08.2013 № 495 

Державний стандарт соціальної адаптації, затверджений Наказом Міністерства 

соціальної політики України 18.05.2015 № 514 

Державний стандарт стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до 

самообслуговування чи не набули такої здатності, затверджений Наказом Міністерства 

соціальної політики України 29.02.2016 № 198 

Державний стандарт соціальної послуги соціального супроводу при 

працевлаштуванні  та на робочому місці, затверджений Наказом Міністерства соціальної 

політики України 21.09.2016  № 1044 

Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи України 

Типове положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг), затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 

2009 р. № 1417  

Інші нормативно-правові акти, положення, постанови, розпорядження, інструкції, 

накази на державному, регіональному та місцевому рівнях, що регламентують надання 

соціальних послуг особам, які опинились в складних життєвих обставинах та потребують 

соціальних послуг; особам похилого віку; особам з інвалідністю тощо. 

 

4. Загальні компетентності  

Умовне 

позначення 
Загальні компетентності 

Z.01 

Здатність виконувати свою професійну діяльність згідно з етичними вимогами 

соціальної роботи та особливостями фізичного й емоційного стану отримувачів 

соціальних послуг 

Z.02 
Здатність забезпечувати конфіденційність особистої інформації про отримувачів 
соціальної допомоги 

Z.03 Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології 

Z.04 

Здатність застосовувати державну мову (відповідні регіональні мови або мови 

національних меншин) залучати, у разі необхідності, перекладача жестової мови 
(сурдоперекладача),  

Z.05 
Здатність вчитися і бути навченим, до самоосвіти, постійного підвищення 

кваліфікації 

Z.06 Здатність працювати в команді 

Z.07 Здатність до критичного мислення, аналізу та синтезу 

Z.08 Здатність до усного і письмового професійного спілкування іноземною мовою 

Z.09 
Здатність ініціювати, планувати та управляти змінами для вдосконалення існуючих 

та розроблення нових соціальних систем 

Z.11 
Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, управляти 

різнобічною комунікацією, попереджати та розв’язувати конфлікти,  

Z.12 
Здатність постійно вчитись і бути сучасно навченим, до самоосвіти, постійного 

підвищення кваліфікації 

Z.13 Здатність приймати обгрунтовані рішення 

Z.14 
Здатність доброзичливо та етично поводитись з отримувачами соціальних послуг, 

громадянами похилого віку та особами з інвалідністю 

Z.15 

Здатність підтримувати позитивний емоційний стан в колективі та забезпечувати в 
міру своїх можливостей психологічну підтримку фахівцям, соціальним робітникам, 

забезпечувати профілактику їхнього емоційного вигорання 
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5. Перелік трудових функцій  

Трудова функція А. Організація процесу виявлення осіб/сімей, які потрапили у 

складні життєві обставини та потребують соціальної допомоги чи послуг (7 рівень НРК) 

Трудова функція Б. Визначення необхідних видів та обсягів соціальної допомоги та 

соціальних послуг, їх вплив на подолання складних життєвих обставин (7 рівень НРК) 

Трудова функція В. Організація соціальних послуг та заходів соціальної підтримки 

осіб/сімей, які потрапили у складні життєві обставини та потребують соціальної допомоги 

чи послуг (7 рівень НРК) 

Трудова функція Г. Прогнозування та проектування реалізації соціального 

обслуговування, обсягу та якості наданих соціальних послуг, заходів соціальної 

підтримки(8 рівень НРК) 

Трудова функція Д. Організація діяльності підрозділу (мультидисциплінарної 

команди) з реалізації соціальних послуг та заходів соціальної підтримки (8 рівень НРК) 

Трудова функція Є. Здійснення контролю якості та ефективності  соціального 

обслуговування отримувачів соціальних послуг та надання заходів соціальної підтримки 

(8 рівень НРК) 

Трудова функція Ж. Підготовка пропозицій формування соціальної політики, 

розвитку соціальної допомоги, соціального обслуговування населення  щодо розвитку та 

вдосконалення соціальної політики (8 рівень НРК) 
6. Опис трудових функцій (трудові функції; предмети і засоби праці; професійні компетентності; 

знання, уміння та навички) 

Трудова функція А. Організація процесу виявлення осіб/сімей, які потрапили у складні життєві 

обставини та потребують соціальної допомоги чи послуг 

Трудова функція охоплює такі трудові дії та операції: 

аналіз та опрацювання законодавчих та нормативно-правових актів з  питань надання соціальних 

послуг, соціальної допомоги  та соціальної підтримки особам, що потрапили в складні життєві обставини;  

виявлення потенційних отримувачів соціальних послуг та соціальної допомоги шляхом відвідування 

сімей, збору інформації від місцевих органів влади, закладів охорони здоров`я, правоохоронних органів, 

громадських установ та організацій, інших організацій, фізичних осіб та ін.; 

організація та проведення первинного прийому осіб/сімей, які потрапили у складні життєві 

обставини та потребують соціальної допомоги чи послуг; 

здійснення первинної перевірки та аналізу документів, які свідчать про проблеми осіб, які 

звернулись за отриманням соціальних послуг та соціальної допомоги; 

виявлення повноти наданої документації та правильності її оформлення. Перевірка достовірності 
інформації, яка зазначена в поданих документах;  

оформлення відповідних документів, необхідних для отримання соціальної допомоги чи послуг;  

оформлення та надсилання запитів в установи, організації, підприємства щодо отримання необхідної 

інформації; 

здійснення консультування осіб, які потрапили у складні життєві обставини, щодо можливостей 

надання їм соціальної допомоги чи послуг та оформлення відповідних документів, необхідних для отримання 

соціальної допомоги чи послуг;    

встановлення обставин виникнення складної життєвої ситуації шляхом організації проведення 

обстеження, моніторингу умов життєдіяльності осіб за місцем проживання (фактичного перебування), 

визначення причин, які привели їх в положення небезпечне для життя і здоров’я, аналізу даних статистичної 

звітності, проведення вибіркового опитування осіб з найближчого оточення особи, яка потрапила у складні 
життєві обставини (сім`ї, родичів, сусідів тощо); 

проведення діагностики складної життєвої обставини осіб, встановлення її причин та характеру; 

проведення індивідуального опитування осіб з метою виявлення їх складних життєвих ситуацій;   

збирання, узагальнення та аналіз інформації про індивідуальні потреби та складні життєві обставини 

осіб/сімей, які потрапили у складні життєві обставини та потребують соціальної допомоги чи послуг; 

організація та залучення представників місцевої адміністрації, громадських організацій, медичного 

персоналу, працівників закладів освіти та інших зацікавлених сторін до проведення оцінки потреб осіб, 

сімей, які потрапили у складні життєві обставини та потребують соціальної допомоги чи послуг;  

формування банку даних про осіб, їх сім’ї, які проживають в зоні обслуговування та потребують 

соціальних послуг та соціальної допомоги; 

сприяння у зборі та  оформленні необхідних документів для отримання соціальних послуг; 

попереднє формування  особової справи  потенційного отримувача соціальних послуг та соціальної 
допомоги. Зберігання і обробка  персональних даних потенційного отримувача соціальних послуг та 

соціальної допомоги. 
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Трудові 

функції 

Предмети та 

засоби праці 

Професійні 

компетентності 

Знання Уміння та навички 

А 

Організація 

процесу 

виявлення 

осіб/сімей, 

які 

потрапили 

у складні 
життєві 

обставини 

та 

потребують 

соціальної 

допомоги 

чи послуг 

Кабінет; 

меблі; 

письмовий стіл, 

стілець;  

оргтехніка; 

гарантований 

доступ до 

Інтернету; 
канцелярське 

приладдя; 

комп’ютер; 

бланки анкет; 

форми 

документів, які 

підлягають 

заповненню у 

процесі 

виявлення осіб, 

сімей, які 
потрапили у 

складні життєві 

обставини та 

потребують 

соціальної 

допомоги чи 

послуг, 

мобільний 

зв’язок, 

міжміський 

зв’язок, 

транспорт; 
інформаційні 

довідки, 

телефонні 

довідники всіх 

служб, сейф 

для збереження 

конфіденційних 

записів; 

бланки заяв; 

бланки анкет; 

телефонні 
довідники; 

законодавча та 

нормативно-

правова база; 

роздаткові 

інформаційні 

матеріали; 

транспорт; 

інформаційні 

таблиці 

шрифтом 

Брайля 

А1. Здатність 

застосовувати 

законодавчі та 

нормативно-

правові акти з 

питань надання 

соціальних 

послуг особам, 
що потрапили в 

складні життєві 

обставини 

А1З1. Законодавчі та 

нормативно-правові 

акти в сфері 

соціального захисту 

населення; 

А1З2. Державні 

стандарти надання 

соціальних послуг; 
А1З3. Основи  

сімейного, житлового, 

трудового, цивільного 

законодавства 

України 

А1З3. Основи 

сучасних 

інформаційних 

технологій та 

Інтернету 

А1У1. Аналізувати, 

опрацьовувати та 

дотримуватись вимог  

нормативно-правових актів, 

Державних стандартів в сфері 

соціального захисту 

А2. Здатність 

розуміти 
сутність 

соціальної 

роботи та 

принципи 

взаємодії 

надавачів 

соціальних 

послуг та 

зацікавлених 

сторін 

А2З1.Основи 

соціальної роботи,  її 
особливості з різними 

особами та групами 

населення;  

А2З2. Систему 

соціальних служб, 

установ, організацій 

на 

загальнодержавному, 

регіональному та 

місцевому рівці, їх 

мету, завдання та 

функції; 
А2З3. Функції та 

принципи роботи 

суб`єктів, що надають 

соціальні послуги на 

державному, 

регіональному та 

місцевому рівні; 

А2З4. Види, перелік 

соціальних послуг, 

принципи, умови та 

порядок надання 
соціальних послуг; 

А2З5. Інструкції та 

відомчі документи; 

А2З6. Кращий 

зарубіжний досвід з 

питань надання 

соціальних послуг; 

А2З7. Основи 

психології, педагогіки 

та психіатрії, 

організації соціальної 

реабілітації 

А2У1. Аналізувати функції 

суб`єктів, що надають соціальні 
послуги на державному, 

регіональному, місцевому 

рівнях, розуміти принцип їх 

взаємодії та використовувати 

під час надання соціальних 

послуг; 

А2У2. Використовувати на 

практиці інструкції, постанови, 

розпорядження, накази та інші 

нормативно-правові акти з 

питань соціального захисту 

населення державного, 
регіонального та місцевого 

рівнів; 

А2У3.  Застосовувати знання 

основних етапів становлення і 

розвитку соціальної роботи як 

науки та практичної діяльності, 

нормативно-правової бази 

соціальної роботи та 

соціального забезпечення; 

А2У4. Бути здатним до 

координації зусиль різних 
організацій соціальної сфери, 

органів місцевого 

самоуправління щодо 

вирішення соціальних проблем 

в інтересах соціального захисту 

населення; 

А2У5. Володіти навичками 

аналізу соціального та 

фізичного середовища, 

інфраструктури благополуччя 

різних груп населення 

А3. Здатність 
виявляти 

потенційних 

отримувачів 

соціальних 

А3З1. Основи теорії 
та методи соціальної 

роботи; 

А3З2. Нормативно-

правові  та відомчі 

А3У1. Організовувати процес 
виявлення осіб/ сімей, які 

потрапили в складні життєві 

обставини, та потребують 

соціальної допомоги чи послуг в 
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послуг та 

визначати їх 

індивідуальні 

потреби 

документи,  

інструкції щодо 

ведення прийому 

громадян та надання 

соціальних послуг; 

А3З3. Типи та 

характеристики осіб, 

отримувачів 

соціальних послуг; 
А3З4. Перелік 

підприємств різних 

форм власності, 

установ, організацій, 

громадських 

об`єднань 

адміністративно-

територіальної 

одиниці 

А3З5. Сучасні методи 

виявлення 
потенційних 

отримувачів 

соціальних послуг та 

визначення їхніх 

індивідуальних  

потреб, в тому числі 

із застосуванням 

методу опитування; 

А3З6. Основні 

комплексні підходи 

до оцінки  

індивідуальних  
потреб громадян в 

наданні соціальних 

послуг та заходів 

соціальної підтримки 

А3З7. Особливості 

соціальної роботи з 

представниками 
різних соціальних 

груп населення 
А3З8. Психологію 

особистості; 

А3З9. Вікову 

фізіологію 

межах адміністративно-

територіальної одиниці; 

А3У2. Виявляти на 

підприємствах, установах, 

організаціях, у громадах 

осіб/сімей, які потрапили у 

складні життєві обставини 

А3У3. Збирати, узагальнювати 

та аналізувати інформацію про 
індивідуальні потреби та 

складні життєві обставини 

осіб/сімей, які потрапили у 

складні життєві обставини та 

потребують соціальної 

допомоги чи послуг; 

А3У4. Використовувати різні 

режими взаємодії, наприклад, 

домашній візит, телефонне 

інтерв`ю, оцінку, вибіркове 

соціологічне опитування 
населення (в разі потреби) для 

цілей втручання та моніторингу; 

А3У5. Організовувати 

первинний прийом осіб/сімей, 

які потрапили у складні життєві 

обставини та потребують 

соціальної допомоги чи послуг, 

дотримуючись нормативно-

правових, відомчих документів, 

інструкцій щодо ведення 

прийому громадян; 

А3У6. Здійснювати прийом та 
розгляд документів для 

прийняття рішення про надання 

чи відмову у наданні соціальних 

послуг; 

А3У7. Допомагати в заповненні 

відповідних форм та в зборі 

документів, необхідних для 

отримання пільг, допомоги чи 

послуг; 

А3У8. Встановлювати і 

підтримувати особистий 
контакт із особою, яка потребує 

надання соціальних послуг; 

А3У9. Володіти навичками 

диференціації соціальної роботи 

з отримувачами соціальних 

послуг з врахуванням їхнього 

національно-культурного, 

вікового, гендерного і 

соціального статусу та 

індивідуально-психологічних 

характеристик; 

А3У10. Вживати заходи щодо 
захисту персональних даних у 

відповідності до законодавства 

А4. Здатність 

проводити 

діагностику 

складної 

життєвої 

А4З1. Сучасні методи 

та методики 

проведення 

діагностики складної 

життєвої обставини 

А4У1. Проводити діагностику 

складної життєвої обставини 

осіб/сімей, використовуючи 

відповідні методи та методику 

діагностики, встановлювати 
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обставини осіб, 

які потрапили у 

складні життєві 

обставини 

різними 

методами 

отримувачів 

соціальних послуг; 

А4З2.  Підходи та 

критерії визначення 

складних життєвих 

обставин; 

А4З2. Типологію 

проблем осіб, які 

опинились в складних 
життєвих ситуаціях 

різної етіології 

(соціальні, соціально-

медичні, соціально-

правові та інші); 

А4З4. Типи і 

характеристики 

отримувачів 

соціальних послуг; 

А4З5. Порядок та 

технології організації 
проведення 

вибіркового 

опитування; 

А4З6. Основні 

комплексні підходи 

до оцінки потреб 

громадян в наданні 

соціальних послуг та 

заходів соціальної 

підтримки; 

А4З7. Культурні, 

національні та 
регіональні 

особливості побуту та 

сімейного виховання, 

сімейні традиції; 

А4З8. Психологію 

особистості; 

А4З9. Вікову 

фізіологію 

причини та характер складної 

життєвої обставини, із 

залученням за потреби 

мультидисциплінарної команди 

фахівців; 

А4У2. Виявляти обставини 

виникнення складної життєвої 

ситуації шляхом організації 

проведення вибіркового 
опитування осіб з найближчого 

оточення особи, яка потрапила у 

складні життєві обставини, 

(сім`ї, родичів, сусідів тощо), 

моніторингу умов 

життєдіяльності осіб за місцем 

проживання (фактичного 

перебування), визначати 

причини, які привели їх в 

положення, небезпечне для 

життя і здоров’я; 
А4У3. Проводити індивідуальне 

опитування осіб з метою 

отримання інформації щодо 

обставин та причин   

виникнення складної життєвої 

обставини; 

А4У4. Аналізувати дані 

статистичної звітності та 

інформацію про індивідуальні 

потреби та складні життєві 

обставини осіб/сімей, які 

потрапили у складні життєві 
обставини та потребують 

соціальної допомоги чи послуг; 

А4У5. Визначати обмеження, 

які в силу об`єктивних причин 

неможливо усунути та приймати 

рішення про пом`якання 

життєвих обставин отримувачу 

соціальних послуг; 

А4У6. Складати акти обстежень 

матеріально-побутових умов 

громадян, які звертаються за 
наданням соціальних послуг та 

соціальної підтримки; 

А4У7. Приймати рішення про 

надання соціальних послуг 

потенційному отримувачу 

послуг; 

А4У8. Використовувати  сучасні 

інформаційні технології та 

Інтернет, копіювальні апарати 

та обладнання різного типу; 

А4У9. Вживати заходи щодо 

захисту персональних даних у 
відповідності до законодавства 

А5. Здатність до 

взаємодії з 

отримувачами 

соціальних 

послуг, їх 

представниками 

А5З1. Систему 

закладів, установ, 

організацій 

незалежно від форми 

власності, які 

надають соціальні 

А5У1. Приймати участь у 

створенні банку даних суб`єктів, 

що надають соціальні послуги, 

та співпрацювати з ними; 

А5У2. Взаємодіяти з 

отримувачами соціальних 
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та надавачами 

соціальних 

послуг, 

незалежно від 

форм власності 

послуги отримувачам 

соціальних послуг; 

А5З2. Мету, задачі і 

функції органів і 

установ надання 

соціальних послуг; 

А5З3. Основні методи 

та форми 

інформування різних 
категорій отримувачів 

соціальних послуг; 

А5З4. Види, 

структуру і зміст 

документів, 

необхідних для 

надання соціальних 

послуг; 

А5З5. Соціально-

культурні, соціально-

психологічні, 
психолого-

педагогічні основи 

міжособистісної 

взаємодії, особливості 

психології 

особистості 

послуг, представниками різних 

професійних груп та громад, 

благодійними організаціями, 

органами місцевого 

самоврядування; 

А5У3. Встановлювати і 

підтримувати особистий 

контакт з отримувачами  

соціальних послуг, здійснювати 
професійне спілкування; 

А5У4. Інформувати отримувачів 

соціальних послуг, (їх 

представників) про соціальні 

права, обов’язки та можливості 

отримання соціальної допомоги 

та соціальних послуг; 

А5У5. Працювати в умовах 

загальних соціальних та 

професійних ризиків; 

А5У6. Приймати самостійні 
рішення у нестандартних 

ситуаціях професійної 

діяльності 

А6. Здатність 

вести необхідну 

документацію 

під час 

виявлення 

потенційних 

отримувачів 
соціальних 

послуг 

А6З1. Нормативно-

правові акти та 

відомчі інструкції з 

питань діловодства у 

сфері надання 

соціальних послуг; 

А6З2. Основи 
документознавства, 

сучасні стандартні 

вимоги до звітності, 

періодичності і якості 

надання документації, 

ведення якої 

відноситься до сфери 

повноважень 

соціального 

працівника; 

А6З3. Види, 
структуру та зміст 

документів, 

необхідних для 

оформлення надання 

соціальних послуг та 

соціальної підтримки 

отримувачам 

соціальних послуг; їх 

обліку та моніторингу 

А6З4. Вимоги до 

конфіденційності, 

особистої інформації, 
зберігання та 

використання 

персональних даних 

осіб, які звернулись за 

отриманням 

соціальних послуг та 

А6У1. Здійснювати 

консультування осіб, які 

потрапили у складні життєві 

обставини, щодо оформлення 

відповідних документів, 

необхідних для отримання 

соціальної допомоги чи послуг; 
А6У2. Сприяти у зборі та  

оформленні необхідних 

документів для отримання 

соціальних послуг; 

А6У3. Здійснювати 

опрацювання документів 

отримувачів соціальних послуг; 

А6У4. Виявляти  повноту 

наданої документації  та  

правильність її оформлення; 

А6У5. Оформлювати та 
надсилати запити в установи, 

організації, підприємства щодо 

отримання необхідної 

інформації; 

А6У6. Попередньо формувати  

особову справу  потенційного 

отримувача соціальних послуг; 

А6У7. Формувати банк даних 

про осіб, їх сім’ї, які 

проживають в зоні 

обслуговування та потребують 

соціальних послуг та соціальної 
допомоги; 

А6У8. Документувати отриману 

від особи інформацію та 

зберігати персональні дані 

відповідно до чинного 

законодавства, протоколів та 
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соціальної підтримки; 

А6З5. Порядок 

ведення особових 

справ громадян та 

бази персональних 

даних 

керівних принципів; 

А6У9. Використовувати основні 

методи, способи і заходи 

отримання, зберігання, обробки 

інформації, навики роботи з 

комп’ютером як засобу 

управління інформацією, в тому 

числі в глобальних мережах 

 
Трудова функція Б «Визначення необхідних видів та обсягів соціальної допомоги та соціальних послуг, 

їх вплив на подолання складних життєвих обставин» 

Трудова функція охоплює такі трудові дії та операції: 

проведення комплексної оцінки стану та індивідуальних потреб отримувачів соціальних послуг, які 

потрапили в складні життєві обставини; 

узгодження з особою мети надання соціальних послуг та заходів соціальної підтримки; 

визначення ресурсів та розвиток потенціалу особи та її найближчого оточення, наявних у місцевій 

громаді ресурсів для вирішення проблем, пов`язаних із складною життєвою ситуацією;  

вибір технологій, видів і форм соціального обслуговування, заходів соціальної підтримки, які 
необхідні для досягнення конкретної мети;  

визначення необхідного обсягу та переліку необхідного обсягу послуг з реалізації індивідуального 

плану надання соціальних послуг та заходів соціальної підтримки;  

розроблення, перегляд, за необхідності коригування індивідуального плану надання соціальних 

послуг разом з отримувачем соціальних послуг, або особою, що представляє його інтереси; 

встановлення термінів і періодичності надання соціальних послуг (постійні, періодичні, разові) з 

реалізації індивідуального плану надання соціальних послуг;  

виявлення та залучення ресурсів, наявних в адміністративно-територіальній одиниці, для реалізації 

індивідуального плану надання соціальних послуг;  

укладання у письмовій формі з потенційним отримувачем соціальних послуг, його опікуном чи 

офіційним представником договору про надання соціальних послуг у відповідності до вимог;  
співпраця та підтримка зв’язків з іншими організаціями, підприємствами, установами та закладами, а 

також фахівцями для залучення ресурсів щодо реалізації індивідуального плану надання соціальних послуг;  

сприяння, за необхідності, перенаправленню до інших суб’єктів надання послуг; 

ведення необхідної документації у відповідності до сучасних стандартних вимог, до звітності, 

періодичності та якості подання документації 

Трудові 

функції 

Предмети та 

засоби праці 

Професійні 

компетент-

ності 

Знання Уміння та навички 

Б 

Визначення 

необхідних 

видів та 

обсягів 
соціальної 

допомоги та 

соціальних 

послуг, їх 

вплив на 

подолання 

складних 

життєвих 

обставин 

Бланки 

документація 

з оцінювання, 
форми 

документів, 
які 

підлягають 

заповненню у 

процесі 

визначення 

потреб і 

плануванні 

надання 

соціальної 

допомоги чи 

послуг 

особам, 
сім’ям, які 

потрапили у 

складні 

життєві 

обставини , 

меблі, 

письмовий 

стіл, стілець;  

Б1. Здатність 

щодо 

оцінювання 

стану та 

індивідуаль-
них потреб 

отримувачів 

соціальних 

послуг 

Б1З1. Нормативно-

правові акти в сфері 

соціального захисту 

населення, Державні 

стандарти надання 
соціальних послуг; 

Б1З2. Технологію 

соціальної роботи та 

умови її 

використання; 

Б1З3. Методології та 

методи збору та 

аналізу соціальної 

інформації; 

Б1З4. Порядок та 

методи проведення 

комплексного 
визначення стану та 

індивідуальних 

потреб отримувачів 

соціальних послуг; 

Б1З5. Методи та 

технології 

діагностики для 

дослідження відносин 

Б1У1. Володіти нормативно-

правовою базою, що регламентує 

механізм надання соціальних 

послуг та соціальної підтримки;  

Б1У2. Залучати до оцінювання 
представників 

мультидисциплінарної команди 

(за потреби) та/або законного 

представника отримувача 

соціальних послуг;  

Б1У3. Проводити комплексне 

визначення стану та оцінювати 

індивідуальні потреби 

отримувачів соціальних послуг, 

які потрапили в складні життєві 

обставини; 

Б1У4. Залучати представників 
органів місцевого 

самоврядування, громадських 

організацій, медичного 

персоналу, працівників закладів 

освіти та інших зацікавлених 

сторін до проведення оцінки 

потреб осіб, сімей, які потрапили 

у складні життєві обставини та 
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оргтехніка; 

гарантований 

доступ до 

Інтернету; 

канцтовари, 

проїзні 

квитки, 

мобільний 

зв’язок, 
міжміський 

зв’язок, 

інформаційні 

довідки, 

телефонні 

довідники 

всіх служб; 

транспорт; 

інформаційні 

таблиці 

шрифтом 
Брайля 

отримувача 

соціальних послуг до 

особистого стану 

здоров`я, трудової 

зайнятості, лікування, 

якості життя, 

характеру та способу 

вирішення проблем, 

соціальних зв’язків та 
відносин з сім`єю 

(родичами), інтересів, 

хобі та щоденних 

занять, мобільності, 

мотивації на 

оптимальну 

незалежність, 

самодопомогу та ін.; 

Б1З6. Критерії 

оцінювання 

індивідуальних 
потреб особи в 

соціальних послугах 

та соціальній 

допомозі; 

Б1З7. 

Документознавство 

при  оцінюванні 

індивідуальних 

потреб;  

Б1З8. Техніки 

ефективної 

комунікації з 
отримувачем 

соціальних послуг, в 

тому числі осіб з 

особливими 

потребами; 

Б1З9. Методи 

індивідуального та 

сімейного 

консультування; 

Б1З10. Правила 

професійної етики та 
деонтології 

Б1З11. Концептуальну 

базу 

сімейноорієнтованого 

підходу до надання 

соціальних послуг, 

шляхи його реалізації 

на місцевому рівні в 

рамках програм 

соціального 

обслуговування 

місцевих громад 

потребують соціальної допомоги 

чи послуг; 

Б1У5. Використовувати 

індивідуальний підхід до 

потенційного отримувача 

соціальних послуг під час 

діагностики його стану та 

виявлення його потреб; 

Б1У6. Визначати пріоритетність 
та першочерговість виконання  

соціальних послуг; 

Б1У7. Узгоджувати з особою 

мету надання соціальних послуг 

та заходи соціальної підтримки; 

Б1У8. Визначати необхідний 

обсяг соціальних послуг для  

подолання проблем отримувачів 

соціальних послуг; 

Б1У9. Вибирати технології, види і 

форми соціального 
обслуговування, заходи 

соціальної підтримки отримувачів 

соціальних послуг з урахуванням 

індивідуальних потреб та 

можливостей; 

Б1У10. Визначати з отримувачем 

соціальних послуг  його життєві 

стратегії; 

Б1У11. Вживати заходи щодо 

захисту персональних даних у 

відповідності до законодавства; 

Б1У12. Проводити 
консультування отримувача 

соціальних послуг, яке 

направлене на самосвідомість, 

переосмислення особистого 

життя, самовизначення; 

Б1У13. Проводити сімейне 

консультування, яке направлене 

на корекцію взаємовідносин з 

отримувачем соціальних послуг, 

навчання членів сім`ї 

оптимальним способам 
організації його життя, 

формуванню продуктивних 

стереотипів взаємодії в сім`ї; 

Б1У14. Проводити профілактику 

синдрому емоційного вигорання 

членів сім`ї, осіб, які здійснюють 

догляд, нівелювати синдром 

впливу на відносини до 

отримувача соціальних послуг; 

Б1У15. Використовувати правила 

професійної етики та деонтології 

Б2. Здатність 
складати/пере

глядати  

індивідуальни

й план 

надання 

соціальних 

Б2З1. Вимоги та 
порядок складання 

індивідуального 

плану надання 

соціальних послуг та 

порядок його 

перегляду; 

Б2У1. Застосовувати чинні 
нормативні документи щодо 

порядку складання 

індивідуального плану надання 

соціальних послуг та порядку 

його перегляду; 

Б2У2. Розробляти індивідуальний 
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послуг Б2З2. Сучасну 

методологію 

складання 

індивідуального 

плану надання 

соціальних послуг; 

Б2З3. Види 

соціальних послуг; 

заходи, необхідні для 
вказаних послуг; 

необхідні ресурси; 

періодичність та 

строки виконання 

послуги; 

Б2З4. Техніки 

інтерв`ювання та 

консультування 

отримувачів 

соціальних послуг; 

Б2З5. Техніки 
ефективної 

комунікації з 

отримувачем 

соціальних послуг, в 

тому числі з 

особливими 

потребами; 

Б2З6. Методи та 

техніки 

індивідуального та 

сімейного 

консультування; 
Б2З7. Вимоги до 

ведення професійних 

записів; 

Б2З8. Основи 

психології, 

педагогіки, психіатрії, 

організації соціальної 

реабілітації; 

Б2З9. Основи 

сучасних 

інформаційних 
технологій та 

Інтернету 

план надання соціальних послуг 

разом з отримувачем соціальних 

послуг або особою, що 

представляє його інтереси; 

Б2У3. Встановлювати терміни і 

періодичність надання соціальних 

послуг (постійні, періодичні, 

разові) з реалізації 

індивідуального плану надання 
соціальних послуг; 

Б2У4. Узгоджувати 

індивідуальний план з 

отримувачем соціальної послуги 

та/або його законним 

представником  та керівництвом 

суб`єкта, що надає соціальні 

послуги; 

Б2У5. Переглядати, за 

необхідності коригувати 

індивідуальний план надання 
соціальних послуг разом з 

отримувачем соціальних послуг, 

або особою, що представляє його 

інтереси; 

Б2У6. Встановлювати і 

підтримувати особистий контакт з 

отримувачами  соціальних 

послуг; 

Б2У7. Визначати готовність 

отримувача соціальних послуг до 

реалізації індивідуального плану; 

Б2У8.Розробляти та 
контролювати заходи із захисту 

та безпеки отримувачів 

соціальних послуг; 

Б2У9. Вживати заходи щодо 

захисту персональних даних у 

відповідності до законодавства 

Б3. Здатність 

виявляти та 

залучати 

ресурси, 

наявні в 

адміністратив

но-

територіальні

й одиниці, 

для реалізації 

індивідуально
го плану 

надання 

соціальних 

послуг 

Б3З1. Систему 

закладів, установ, 

організацій незалежно 

від форми власності в 

межах 

адміністративно-

територіальної 

одиниці, які  

сприятимуть 

реалізації 

індивідуального 
плану надання 

соціальних послуг; 

Б3З2. Інфраструктуру 

реалізації соціальних 

послуг в громаді та 

ресурси органів 

Б3У1. Виявляти, співпрацювати із 

закладами, установами, 

організаціями незалежно від 

форми власності, громадськими 

організаціями,  а також 

фахівцями, для залучення 

ресурсів щодо реалізації 

індивідуального плану надання 

соціальних послуг та захисту прав 

отримувача соціальних послуг, за 

необхідності, перенаправляти їх 
до інших суб’єктів надання 

послуг 
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місцевого 

самоврядування; 

Б3З3. 

Міждисциплінарні 

зв’язки у галузі 

соціальної роботи; 

Б3З4. Основи 

сучасних 

інформаційних 
технологій та 

Інтернету; 

Б3З5. Засоби 

активізації особистих 

ресурсів отримувача 

соціальних послуг та 

ресурсів соціального 

оточення 

Б4. Здатність 

укладати 

договір про 

надання 
соціальних 

послуг з 

потенційним  

отримувачем 

соціальних 

послуг та 

вести 

необхідну 

документацію 

Б4З1. Порядок 

укладання договору 

про надання 

соціальних послуг; 
Б4З2. Основи 

документознавства та  

діловодства з питань 

соціальної роботи; 

Б4З3. 

Міждисциплінарні 

зв’язки у галузі 

соціальної роботи про 

надання соціальних 

послуг; 

Б4З4. Типи та обсяг 

відповідної 
документації, способи 

її заповнення 

(ведення), 

класифікація 

планових документів, 

процедури їхнього 

узгодження та 

прийняття; 

Б4З5. Основи 

сучасних 

інформаційних 
технологій та 

Інтернету 

Б4У1. Використовувати на 

практиці знання щодо видів, 

структури, змісту договору про 

надання соціальних послуг, вимог 
до його укладання; 

Б4У2. Інформувати отримувача 

соціальних послуг та/або його 

законних представників про 

умови, призначення, функції та 

термін дії договору про надання 

соціальних послуг; 

Б4У3. Укладати договір у 

письмовій формі з отримувачем 

соціальних послуг, його опікуном 

або офіційним представником та 

узгоджувати його з керівництвом 
суб`єкта, що надає соціальні 

послуги; 

Б4У4. Скласти графік заходів до 

договору;  

Б4У5. Вести необхідну 

документацію у відповідності до 

сучасних стандартних вимог, до 

звітності, періодичності та якості 

подання документації 

 
Трудова функція В «Організація соціальних послуг та заходів соціальної підтримки осіб/сімей, які 

потрапили у складні життєві обставини та потребують соціальної допомоги чи послуг» 
Трудова функція охоплює такі трудові дії та операції: 

організація та надання  послуг, отримувачам соціальних послуг, а також заходів соціальної, матеріальної 

та фінансової підтримки згідно Державних стандартів соціальних послуг та нормативно-правових документів 

суб’єкта, що надає соціальні послуги незалежно від форм влаcності;  
забезпечення посередництва між отримувачем соціальних послуг і різними спеціалістами 

(організаціями, представниками місцевої влади) з метою представлення інтересів отримувача соціальних послуг 

і вирішення його соціальних проблем;  

організація міжвідомчої взаємодії з метою реалізації потреб отримувачів соціальних послуг у різних 

видах соціальних послуг;  

розробка та контроль заходів із захисту та безпеки отримувачів соціальних послуг; 

представлення, за необхідності, інтересів отримувача соціальних послуг з метою захисту його прав та 

вирішення проблем в установах, організаціях, закладах та на підприємствах, а також перед фізичними особами, 

та надання допомоги щодо оформлення документів (заяв, скарг, довідок тощо), необхідних для отримання пільг, 
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матеріальної та інших видів допомоги; 

сприяння мобілізації персональних ресурсів отримувачів соціальних послуг і ресурсів членів сім`ї та 

родичів для подолання складної життєвої ситуації та профілактики її погіршення;  

організація роботи по залученню в соціальну роботу громадських організацій, волонтерів та інших 

зацікавлених сторін;  

організація профілактичної роботи з попередження появи та розвитку складної життєвої ситуації; 

здійснення організаційних заходів з влаштування потенційних отримувачів соціальних послуг, які 

потребують сторонньої допомоги, у спеціалізовані заклади (лікувальні, освітні, соціальні, реабілітаційні, кризові 

тощо);  
організація нормативно-правового та інформаційно-методичного забезпечення  своїх працівників;  

контроль та координація  реалізації індивідуального плану соціальних послуг надавачами та 

отримувачами соціальних послуг; 

збір та облік наданих соціальних послуг та пільг отримувачам соціальних послуг 

Трудові 

функції 

Предмети та 

засоби праці 

Професійні 

компетентності 

Знання Уміння та навички 

В 
Організація 

соціальних 

послуг та 

заходів 

соціальної 

підтримки 

осіб/сімей, 

які 

потрапили 

у складні 

життєві 

обставини 
та 

потребують 

соціальної 

допомоги 

чи послуг 

Мережа 
суб’єктів, які 

надають 

послуги в зоні 

соціального 

обслуговуван-

ня, бланки, 

меблі, 

письмовий 

стіл, стілець;  

оргтехніка; 

гарантований 

доступ до 
Інтернету; 

канцтовари, 

проїзні 

квитки, 

мобільний 

зв’язок, 

міжміський 

зв’язок, 

інформаційні 

довідки, 

телефонні 
довідники 

всіх служб; 

транспорт; 

інформаційні 

таблиці 

шрифтом 

Брайля 

В1. Здатність 
організовувати 

соціальні послуги, 

соціальну 

підтримку 

отримувачам 

соціальних послуг 

В1З1. Державні 
стандарти соціальних 

послуг; 

В1З2. Мережа та 

принципи взаємодії 

спеціалізованих 

закладів (лікувальних, 

освітніх, соціальних, 

реабілітаційних, 

кризових), 

громадських 

організацій, 

волонтерів та інших 
зацікавлених сторін, 

які сприятимуть 

наданню соціальних 

послуг; 

В1З3. Мета, принципи 

та основи 

адміністративно-

організаційної 

діяльності з реалізації 

соціального 

обслуговування 
населення; 

В1З4. Основи теорії 

соціальної роботи, 

психології, 

педагогіки, психіатрії, 

організації соціальної 

реабілітації; 

В1З5. Методи 

організації соціальних 

послуг та заходів 

соціальної підтримки 

осіб/сімей, які 
потрапили у складні 

життєві обставини;  

В1З6. Основи догляду 

за особами похилого 

віку, особами з 

інвалідністю,  

хворими, надання 

першої медичної 

допомоги; 

В1З7. Методи і 

технології 

В1У1. Організовувати надання 
соціальних послуг отримувачам 

соціальних послуг, вибираючи 

найбільш ефективні технології 

соціальної роботи, які 

відповідають індивідуальним 

особливостям отримувачів 

соціальних послуг та їх життєвим 

ситуаціям; 

В1У2. Залучати до соціальної 

роботи громадські організації, 

волонтерів, інші підприємства, 

установи, організації та заклади 
всіх форм власності, а також 

фізичних осіб-підприємців;  

В1У3. Організовувати разом із 

зацікавленими сторонами 

профілактичну роботу щодо 

попередження появи та розвитку 

складної життєвої ситуації з  

отримувачами соціальних послуг 

за місцем проживання;  

В1У4. Сприяти мобілізації 

персональних ресурсів 
отримувачів соціальних послуг і 

ресурсів членів сім`ї та родичів 

для подолання складної життєвої 

ситуації та профілактики її 

погіршення; 

В1У5. Інформувати  відповідні 

органи про випадки насильства, 

зокрема, домашнього, щодо 

отримувачів соціальних послуг та 

про невиконання обов’язків щодо 

їх догляду; 

В1У6. Здійснювати організаційні 
заходи з влаштування потенційних 

отримувачів соціальних послуг, які 

потребують сторонньої допомоги, 

у спеціалізовані заклади 

(лікувальні, освітні, соціальні, 

реабілітаційні, кризові тощо); 

В1У7. Використовувати методи та 

технології само актуалізації 
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самоактуалізації 

отримувачів 

соціальних послуг; 

В1З8. Основи 

соціалізації та 

самоорганізації  

особистості  

В2. Здатність 

надавати  

соціальні послуги, 
соціальну 

підтримку 

отримувачам 

соціальних послуг 

 

 

 

В2З1. Державні 

стандарти соціальних 

послуг та інші 
нормативно-правові 

акти, що регулюють 

надання соціальних 

послуг; 

В2З2. Методи та 

технології надання 

соціальних послуг та 

соціальної підтримки;  

В2З3. Сутність та 

вимоги до  

соціального 
супроводу/патронажу, 

соціальної адаптації, 

соціальної 

інтеграції/реінтеграції

, соціальної та 

психологічної 

реабілітації, 

консультування, 

соціальної 

профілактики; 

В2З4. Фінансове 

забезпечення 
соціальної допомоги; 

В2З5. Теорія і 

практика соціального 

забезпечення; 

В2З6. Основи 

правових знань в 

соціальній сфері; 

В2З7. Фактори впливу 

на надання різних 

видів соціального 

забезпечення згідно з 
потребами різних 

груп отримувачів 

соціальних послуг; 

В2З8. Інновації в 

системі соціального 

захисту 

В2У1. Надавати соціальні послуги 

та соціальну підтримку 

отримувачам соціальних послуг 
відповідно до їхніх потреб та 

життєвої ситуації; 

В2У2. Сприяти впровадженню 

законодавства щодо отримувачів 

соціальних послуг; 

В2У3. Використовувати наявні 

фінансові, матеріальні та інші 

можливості громади, отримувача 

соціальних послуг  та організацій, 

що надають соціальні послуги; 

В2У4. Надавати послуги з: 
соціального супроводу/патронажу, 

соціальної адаптації, соціальної 

інтеграції/реінтеграції, соціальної 

та психологічної реабілітації, 

консультування, соціальної 

профілактики; 

В2У5. Збирати та аналізувати 

інформацію про хід процесу 

надання соціальних послуг 

отримувачам соціальних послуг; 

В2У6. Здійснювати збір та облік 

наданих соціальних послуг та 
пільг отримувачам соціальних 

послуг; 

В2У7. Розробляти та 

контролювати заходи із захисту та 

безпеки отримувачів соціальних 

послуг, в разі потреби 

співпрацювати з правоохоронними 

органами 

В3. Здатність 

контролювати та 

координувати  

реалізацію 

індивідуального 

плану соціальних 

послуг надавачами 
та отримувачами 

соціальних послуг 

 

В3З1. Критерії та 

методи оцінювання 

надання соціальних 

послуг отримувачам 

соціальних послуг з 

реалізації 

індивідуального 
плану надання 

соціальних послуг; 

В3З2. Моніторинг та 

контроль надання 

соціальних послуг 

В3У1. Здійснювати контроль за 

реалізацією індивідуального плану 

отримувачем соціальних послуг та 

надавачами соціальних послуг; 

В3У2. Встановлювати конкретні 

умови доступу отримувача 

соціальних послуг до надання 
соціальних послуг,  соціальної 

допомоги та соціальної підтримки 

на основі контролю; 

В3У3. Приймати участь у 

оцінюванні надання соціальних 
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згідно з 

індивідуальним 

планом надання 

соціальних послуг; 

В3З3. Сфера 

професійної 

відповідальності 

спеціалістів суміжних 

професій (психолог, 
соціальний педагог, 

юрист, дефектолог, 

реабілітолог і ін.); 

В3З4. Регламент 

ведення документації, 

мету, принципи та 

основи 

адміністративно-

організаційної 

діяльності з реалізації 

індивідуального 
плану надання 

соціальних послуг; 

В3З5. 

Відповідальність 

отримувача 

соціальних послуг за 

реалізацію 

індивідуального 

плану надання 

соціальних послуг 

послуг з реалізації індивідуального 

плану надання соціальних послуг 

та заходів соціальної підтримки 

отримувачам соціальних послуг 

спеціалістами суміжних професій 

(психолог, реабілітолог, 

соціальний педагог, юрист, 

дефектолог і т.д.); 

В3У4. Оцінювати ефективність 
діяльності надавачів соціальних 

послуг; 

В3У5. Корегувати індивідуальний 

план із врахуванням поточного 

стану надання соціальних послуг;  

В3У6. Реалізовувати послуги з 

соціального супроводу 

отримувачів соціальних послуг в 

процесі здійснення реалізації 

індивідуального плану надання 

соціальних послуг та здійснення 
заходів соціальної підтримки; 

В3У7. Забезпечити інтеграцію 

діяльності різних державних та 

громадських організацій для 

реалізації індивідуального плану 

надання соціальних послуг та 

заходів соціальної підтримки; 

В3У8. Мотивувати отримувачів 

соціальних послуг до активної 

участі в реалізації індивідуального 

плану та заходів соціальної 

підтримки 

В4. Здатність 
забезпечувати 

посередництво та 

представлення 

інтересів 

отримувача 

соціальних послуг 

в установах, 

організаціях, 

закладах, на 

підприємствах, 

перед фізичними 
особами 

 

 

В4З1. Нормативно-
правові акти в сфері 

соціального захисту 

населення, Державні 

стандарти соціальних 

послуг; 

В4З2. Принципи 

міжвідомчої співпраці 

на державному, 

регіональному та 

місцевому рівнях; 

В4З3. Система 
закладів, установ, 

організацій, 

представників 

місцевої влади, які 

компетентні 

вирішувати питання 

стосовно соціально-

правового захисту та 

соціального 

обслуговування 

отримувачів 

соціальних послуг; 
В4З4. Процедуру 

подачі скарг 

вирішення спорів у 

судах; 

В4З5. Ділове 

спілкування; 

В4У1. Застосовувати на практиці 
нормативно-правові акти з  питань 

соціального захисту населення; 

В4У2. Виявляти державні 

установи і громадські організації, 

які компетентні вирішувати 

питання щодо соціально-правового 

захисту отримувачів соціальних 

послуг, та взаємодіяти з ними; 

В4У3. Організовувати міжвідомчу 

взаємодію з метою реалізації 

потреб отримувачів соціальних 
послуг у різних видах соціальних 

послуг; 

В4У4. Забезпечувати координацію 

діяльності спеціалістів 

(організацій, представників 

місцевого самоврядування)  у 

вирішенні актуальних завдань 

соціального обслуговування 

отримувачів соціальних послуг; 

В4У5. Представляти, за 

необхідності, інтереси отримувача 

соціальних послуг з метою захисту 
його прав та вирішення проблем в 

установах, організаціях, закладах 

та на підприємствах, а також перед 

фізичними особами, та надавати 

допомогу щодо оформлення 

документів (заяв, скарг, довідок 
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В4З6. Соціальний 

захист та 

представництво 

інтересів отримувачів 

соціальних послуг; 

В4З7. Принципи 

конфіденційності  

 

тощо) необхідних для отримання 

пільг, матеріальної та інших видів 

допомоги, захищати, у разі 

потреби, права та інтереси особи в 

суді; 

В4У6. Володіти навичками 

комунікативної взаємодії різних 

рівнів 

В5. Здатність 

організовувати 
нормативно-

правове та 

інформаційно-

методичне 

забезпечення  

соціальних 

робітників і 

соціальних 

працівників-

фахівців  

В5З1. Нормативно-

правові та методичні 
матеріали з питань 

надання соціальних 

послуг; 

В5З2. Положення про 

організацію роботи 

суб`єкта, що надає 

соціальні послуги;  

В5З3. Види та 

призначення 

інформаційно-

методичних матеріали 
з питань надання 

соціальної послуг, 

соціальної допомоги 

та соціальної 

підтримки; 

В5З4. Методологію 

організації 

інформаційно-

методичного 

забезпечення 

надавачів  соціальних 

послуг;  
В5З5. Основи 

ділового спілкування 

В5У1. Забезпечувати своїх 

працівників нормативно-
правовими актами, методичними 

та іншими матеріалами у сфері 

надання соціальних послуг; 

В5У2. Створювати можливості для 

обміну досвідом надавачів 

соціальної послуги з іншими 

суб’єктами надання соціальних 

послуг; 

В5У3. Використовувати 

інноваційні технології соціального 

обслуговування населення з 
врахуванням індивідуальних 

особливостей отримувачів 

соціальних послуг; 

В5У4. Приймати участь у науково-

методичній діяльності суб’єкта, 

що надає соціальні послуги 

 

 
Трудова функція Г «Прогнозування та проектування реалізації соціального обслуговування, обсягу та 

якості наданих соціальних послуг, заходів соціальної підтримки» 
Трудова функція охоплює такі трудові дії та операції: 

проведення моніторингу соціальної ситуації в зоні соціального обслуговування для використання під 

час складання прогнозу розвитку системи соціальної обслуговування та соціальної підтримки; 
проведення аналізу, узагальнення та оцінку достовірності отриманої в процесі моніторингу інформації; 

розробка пропозицій щодо реалізації, автоматизації та модернізації засобів і технологій соціального 

обслуговування на індивідуальному та груповому рівні;  

участь у розробленні рекомендацій стосовно удосконалення нормативно-правового забезпечення 

соціальної роботи, рекомендацій щодо забезпечення якості соціальних послуг та управлінських рішень;  

участь у створенні нових систем надання соціальних послуг, ресурсів і можливостей, враховуючи 

запити споживачів соціальних послуг; прагнення нейтралізації дій організацій, які створюють перешкоди для 

споживачів соціальних послуг;  

підготовка пропозицій в рамках розробки соціальних програм та проектів, які направлені на 

підвищення ефективності соціального обслуговування громадян на індивідуальному, груповому рівнях, в тому 

числі у межах адміністративно-територіальної громади. 

Трудові 

функції 

Предмети та 

засоби праці 

Професійні 

компетентності 

Знання Уміння та навички 

Г 
Прогнозування 

та проектування 

реалізації 

соціального 

обслуговування, 

обсягу та якості 

наданих 

Оргтехніка, 
меблі, 

письмовий 

стіл, стілець;  

гарантований 

доступ до 

Інтернету; 

бланки, 

Г1. Здатність 
проводити 

моніторинг 

соціальної 

ситуації в зоні 

соціального 

обслуговування 

для використання 

Г1З1. Основи 
проектування, 

прогнозування та 

моделювання в 

соціальній роботі; 

Г1З2. Технології 

соціального 

проектування, 

Г1У1. Аналізувати існуючу 
нормативну базу щодо певної 

проблеми; 

Г1У2. Аналізувати соціальну 

проблему (соціальний стан 

певної категорії осіб, які 

потрапили в складні життєві 

обставини), причини їх 
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соціальних 

послуг, заходів 

соціальної 

підтримки 

зокрема 

форми, які 

застосовуються 

для 

моніторингу і 

оцінювання 

якості 

соціальних 

послуг, заходів 
соціальної 

підтримки; 
бланки анкет; 

канцтовари, 

проїзні квитки, 

мобільний 

зв`язок, 

міжміський 

зв`язок, 

інформаційні 

довідки, 
телефонні 

довідники всіх 

служб; 

транспорт; 

інформаційні 

таблиці 

шрифтом 

Брайля 

під час складання 

прогнозу розвитку 

системи 

соціальної 

обслуговування та 

соціальної 

підтримки  

моделювання та 

прогнозування; 

Г1З3. Сучасні 

методи 

проведення 

моніторингу 

соціальної 

ситуації, в тому 

числі метод 
соціологічного 

опитування; 

Г1З4. Принципи 

оцінки 

достовірності 

соціальної 

інформації; 

Г1З5. Основи 

кількісної оцінки 

якості наданих 

соціальних послуг 
та заходів 

соціальної 

підтримки; 

Г1З6. Основні 

напрями 

соціального 

захисту населення 

в Україні; 

Г1З7. Сучасні 

технології 

соціальної роботи 

з різними групами 
населення; 

Г1З8. Сучасні 

методи соціальної 

статистики 

виникнення, тенденції розвитку, 

наслідки; 

Г1У3. Проводити моніторинг 

соціальної ситуації в зоні 

соціального обслуговування, 

використовуючи різні методи 

моніторингу соціальної 

ситуації, в тому числі метод 

соціологічного опитування; 
Г1У4. Володіти процедурою і 

методами соціальних інновацій 

в сфері прогнозування та 

проектування; 

Г1У5. Виявляти та аналізувати  

інформацію про соціальну 

ситуацію в зоні обслуговування; 

Г1У6. Проводити аналіз, 

узагальнення та оцінку 

достовірності отриманої в 

процесі моніторингу 
інформації; 

Г1У7. Володіти кількісними та 

якісними методами збору та 

аналізу соціальної інформації; 

Г1У8. Використовувати 

кількісні та якісні методи 

дослідження, збору і аналізу 

інформації в процесі 

оцінювання проблем, потреб, 

специфічних особливостей та 

ресурсів осіб, які опинились в 

складній життєвій ситуації;  
Г1У9. Приймати участь у 

створенні нових систем надання 

соціальних послуг, ресурсів і 

можливостей, враховуючи 

запити споживачів соціальних 

послуг; прагнення нейтралізації 

дій організацій, які створюють 

перешкоди для споживачів 

соціальних послуг; 

Г1У10. Формувати первинний 

матеріал щодо надання 
соціальних послуг та заходів 

соціальної підтримки у 

відповідних таблицях та уміти 

його аналізувати;  

Г1У11. Використовувати 

методи соціальної статистики, 

застосовувати статистичні  

виміри в соціальній роботі 

Г2. Здатність 

розробляти 

пропозиції та  

рекомендацій 

стосовно 
удосконалення 

нормативно-

правового 

забезпечення, 

підвищення якості 

та ефективності 

Г2З1. Законодавчі 

та нормативно-

правові акти в 

сфері соціального 

захисту населення, 
Державні 

стандарти надання 

соціальних 

послуг; 

Г2З2. Основні 

напрями 

Г2У1. Дотримуватись вимог 

законодавчих та нормативно-

правових актів в сфері 

соціального обслуговування, 

Державних стандартів надання 
соціальних послуг; 

Г2У2. Приймати участь у 

розробці та впровадженні 

програм соціальної роботи; 

Г2У3. Готувати пропозиції в 

рамках розробки соціальних 
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соціальних послуг 

та управлінських 

рішень,   

створення нових 

сучасних систем 

надання 

соціальних послуг  

соціального 

захисту 

населення; 

Г2З3. Теорії та 

методи соціальної 

роботи; 

Г2З4. Основні 

методи 

підвищення якості 
та ефективності 

соціальних послуг 

та управлінських 

рішень; 

Г2З5. Основи 

складання 

соціальних 

програм та 

проектів, які 

направлені на 

підвищення 
ефективності 

соціального 

обслуговування 

громадян в межах 

адміністративно-

територіальної 

громади; 

Г2З6. Методи та 

технології 

управління 

соціальними 

ризиками 

 

програм та проектів, які 

направлені на підвищення 

ефективності соціального 

обслуговування громадян на 

індивідуальному, груповому 

рівнях, в тому числі у межах 

адміністративно-територіальної 

громади; 

Г2У4. Розробляти пропозиції 
щодо реалізації, автоматизації 

та модернізації засобів і 

технологій соціального 

обслуговування на 

індивідуальному та груповому 

рівні; 

Г2У5. Приймати участь у 

розробленні рекомендацій 

стосовно удосконалення 

нормативно-правового 

забезпечення соціальної роботи, 
рекомендацій щодо 

забезпечення якості соціальних 

послуг та управлінських рішень; 

Г2У6. Використовувати 

відповідні наукові дослідження 

та застосовувати дослідницькі 

професійні навички у процесі 

прогнозування, проектування і 

реалізації соціального 

обслуговування; 

Г2У7. Приймати участь у 

здійсненні експертизи 
соціального проекту (програми); 

Г2У8. Приймати участь у 

розробці інноваційних методів 

та технологій соціального 

обслуговування; 

Г2У9. Використовувати основні 

методи та засоби отримання, 

зберігання, переробки 

інформації, навички роботи на 

комп’ютері, в тому числі в 

Інтернеті 

 
Трудова функція Д «Організація діяльності підрозділу (мультидисциплінарної команди) з реалізації 

соціальних послуг та заходів соціальної підтримки» 

Трудова функція охоплює такі трудові дії та операції: 

участь у плануванні діяльності організації  (установи, закладу тощо); 

визначення планових цілей та задач організації (установи, закладу тощо), обсягу роботи її 

підрозділу (мультидисциплінарної команди) та окремих спеціалістів з соціальної роботи, розподіл завдань 

між ними; 

організація та координація роботи мультидисциплінарної команди при реалізації індивідуального 
плану надання соціальних послуг;  

здійснення заходів із керівництва та координації діяльності соціальних робітників і соціальних 

працівників-фахівців організації (установи, закладу тощо); 

визначення ресурсів, які необхідні для реалізації соціальних послуг та соціальної підтримки, 

відповідальних надавачів соціальних послуг;  

здійснення контролю за якістю виконання запланованих завдань та виконання посадових 

обов`язків спеціалістами, соціальними працівниками, які йому підпорядковані; аналіз їхньої роботи;  

мотивація співробітників для виконання поставлених задач;  

допомога персоналу ефективно виконувати зазначені у посадових інструкціях завдання відповідно 

до стандартів соціальної роботи через підтримку, управління і навчання, проведення оцінювання потреб 
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клієнтів, якості та ефективності соціальних послуг;  

забезпечення професійного рівня роботи персоналу установи (закладу), організації та організація 

підвищення їхньої кваліфікації;  

навчання соціальних робітників на робочому місці та координація процесу їхнього стажування;  

консультування співробітників організації (установи, закладу тощо), її підрозділу,  

(мультидисциплінарної команди) щодо кращих практик надання соціальних послуг; 

підвищення власного професійного рівня та кваліфікації, саморозвиток; 

здійснення керівництва практикою студентів;  

участь у розв’язанні конфліктів, які виникають в процесі надання соціальних послуг, між 
отримувачем і надавачем соціальних послуг; 

здійснення супервізії як індивідуального кураторства, яке направлене на виявлення та вирішення 

проблем при входженні на посаду і здійсненні професійної діяльності спеціалістів підрозділу; 

здійснення профілактики професійної деформації та вигорання; 

ведення необхідної документації у відповідності до сучасних стандартних вимог. 

Трудові 

функції 

Предмети та 

засоби праці 

Професійні 

компетентності 

Знання Уміння та навички 

Д 

Організація 

діяльності 

підрозділу 

(мультидис-

циплінарної 
команди) з 

реалізації 

соціальних 

послуг та 

заходів 

соціальної 

підтримки 

Оргтехніка, 

меблі, 

письмовий стіл, 

стілець;  

гарантований 

доступ до 
Інтернету; 
бланки, зокрема 

форми, які 

застосовуються 

для 

моніторингу і 

оцінювання 

якості 

соціальних 

послуг, заходів 

соціальної 

підтримки; 
канцтовари, 

проїзні квитки, 

мобільний 

зв`язок, 

міжміський 

зв`язок, 

інформаційні 

довідки, 

телефонні 

довідники всіх 

служб; 
транспорт; 

інформаційні 

таблиці 

шрифтом 

Брайля 

Д1. Здатність 

планувати 

діяльність 

організації  

(установи, 

закладу тощо), в 
тому числі її 

підрозділу 

(мультидисциплін

арної команди) та 

окремих 

спеціалістів з 

соціальної роботи 

 

 

Д1З1. Законодавчі 

та нормативно-

правові акти в сфері 

соціального захисту 

населення, 

Державні стандарти 
надання соціальних 

послуг; 

Д1З2. Положення 

про суб’єкт, що 

надає соціальні 

послуги; 

Д1З3. Основи 

менеджменту; 

Д1З4. Принципи 

міжвідомчої 

співпраці та роботи 

мультидисциплінар
ної команди; 

Д1З5. Вимоги до 

ведення відповідної 

документації  

Д1У1. Дотримуватись вимог 

законодавчих та нормативно-

правових актів в сфері 

соціального обслуговування, 

Державних стандартів 

надання соціальних послуг;  
Д1У2. Планувати роботу 

підрозділу у складі 

організації; 

Д1У3. Приймати участь у 

визначенні планових цілей та 

задач суб’єкта, що надає 

соціальні послуги; 

Д1У4. Визначати обсяги 

роботи підрозділу суб`єкта, 

що надає соціальні послуги, 

(мультидисциплінарної 

команди) та окремих 
спеціалістів з соціальної 

роботи, розподіляти завдання 

між ними; 

Д1У5. Вести необхідну 

документацію у відповідності 

до сучасних стандартних 

вимог 

  Д2. Здатність  

керувати та 

координувати 

діяльність 

соціальних 

робітників і 

соціальних 

працівників-
фахівців 

організації 

(установи, 

закладу, 

Д2З1. Нормативно-

правові документи, 

що регламентують 

діяльність 

соціальних 

робітників, 

соціальних 

працівників-
фахівців; 

Д2З2. Організація 

праці в соціальній 

сфері; 

Д2У1. Визначати зміст 

діяльності, зв`язки та межі 

компетенції установ та 

закладів соціального захисту, 

соціальних служб, інших; 

Д2У2. Формулювати цілі, 

завдання, обов`язки 

працівників підрозділу 
(мультидисциплінарної 

команди) та організовувати їх 

взаємодію; 

Д2У3. Аналізувати 
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мультидисципліна

рної команди) 

Д2З3. Мета, 

принципи, 

технології 

управління 

персоналом; 

Д2З4. Основи 

конфліктології і 

медіації; 

Д2З5. Основи 
соціальної роботи, 

психології, 

педагогіки та 

психіатрії, 

організації 

соціальної 

реабілітації; 

Д2З6. Принципи, 

процедури та 

правила проведення 

супервізії 
індивідуальної та 

групової 

 

 

професійну діяльність і 

результати роботи соціальних 

робітників, соціальних 

працівників-фахівців; 

Д2У4. Допомагати персоналу 

ефективно виконувати 

зазначені у посадових 

інструкціях завдання 

відповідно до стандартів 
соціальної роботи через 

підтримку, управління і 

навчання, проведення 

оцінювання потреб клієнтів, 

якості та ефективності 

соціальних послуг; 

Д2У5. Організувати та 

координувати роботу 

мультидисциплінарної 

команди або соціальних 

робітників і соціальних 
працівників-фахівців 

організації (установи, 

закладу) при реалізації 

індивідуального плану 

надання соціальних послуг; 

Д2У6. Здійснювати контроль 

за якістю виконання 

запланованих завдань та 

виконання посадових 

обов`язків спеціалістами, 

соціальними працівниками, 

які йому підпорядковані; 
аналіз їхньої роботи; 

Д2У7. Поліпшувати 

соціально-психологічний 

клімат у колективі, 

створювати безпечні 

сприятливі умови праці 

Д2У8. Володіли основними 

методами супервізії, 

використовувати моделі її 

організації та проведення у 

відповідності до потреб 
працівників підрозділу 

(мультидисциплінарної 

команди); 

Д2У9. Знаходити та приймати 

управлінські рішення в 

умовах суперечних вимог; 

Д2У10. Здійснювати 

профілактику професійної 

деформації та вигорання 

Д2У11. Дотримуватися норм 

професійної та корпоративної 

етики у взаємодії з 
отримувачами послуг, 

колегами, представниками 

інших професій 

  Д3. Здатність 

мотивувати 

співробітників 

для виконання 

Д3З1. Форми та 

методи кадрової 

роботи та 

соціального 

Д3У1. Застосовувати методи 

менеджменту для організації 

власної професійної 

діяльності та управління 



 23 

поставлених 

задач, 

забезпечувати 

професійний 

рівень персоналу,  

організовувати 

підвищення їхньої 

кваліфікації 

розвитку колективу; 

Д3З2. Основи 

менеджменту; 

Д3З3. Принципи та 

методи 

мотивування та 

стимулювання 

праці; 

Д3З4. Вимоги та 
порядок підвищення 

кваліфікації 

персоналу; 

Д3З5. Правила та 

вимоги до 

організації практики 

студентів 

 

діяльністю соціальних 

робітників і волонтерів, 

іншого персоналу; 

Д3У2. Брати участь у 

прогнозуванні, проектуванні, 

плануванні соціального 

розвитку колективу; 

Д3У3. Виявляти стимулюючі 

фактори професійної 
діяльності, розробляти та 

реалізовувати систему 

мотивування та 

стимулювання ефективної 

професійної діяльності своїх 

співробітників; 

Д3У4. Приймати участь у  

атестації співробітників; 

Д3У5. Забезпечувати 

навчання соціальних 

робітників на робочому місці 
та координувати процес 

їхнього стажування; 

Д3У6. Консультувати 

співробітників організації 

(установи, закладу тощо), її 

підрозділу,  

(мультидисциплінарної 

команди) щодо кращих 

практик надання соціальних 

послуг; 

Д3У7. Підвищувати власний 

професійний рівень та 
кваліфікацію, саморозвиток; 

Д3У8. Здійснювати 

керівництво практикою 

студентів; 

Д3У9. Здійснювати 

супервізію як індивідуальне 

кураторство, яке направлене 

на виявлення та вирішення 

проблем при входженні на 

посаду і здійснення 

професійної діяльності 
спеціалістів підрозділу 

 
Трудова функція Є «Здійснення контролю якості та ефективності  соціального обслуговування отримувачів 

соціальних послуг та надання заходів соціальної підтримки» 

Трудова функція охоплює такі трудові дії та операції: 

виявлення та розрахунок показників якості соціальних послуг, заходів соціальної підтримки;  

оцінка якості надання соціальних послуг; 

виявлення та розрахунок показників ефективності соціальних послуг; 

оцінка ефективності соціальних послуг та заходів соціальної підтримки. 

Трудові 

функції 

Предмети та 

засоби праці 

Професійні 

компетентності 

Знання Уміння та навички 

Є 
Здійснення 

контролю 

якості та 

ефективності  

соціального 

обслуговування 

отримувачів 

Оргтехніка, 

меблі, 

письмовий 

стіл, стілець;  

гарантований 

доступ до 

Інтернету; 

бланки анкет; 

Є1. Здатність 

здійснювати 

розрахунок 

показників якості 

соціальних 

послуг, заходів 

соціальної 

підтримки та їхню 

Є1З1. Законодавчі та 

нормативно-правові 

акти в сфері соціального 

захисту населення, 

Державні стандарти 

надання соціальних 

послуг; 

Є1З2. Основи 

Є1У1. Дотримуватись вимог 

законодавчих та нормативно-

правових актів в сфері 

соціального обслуговування, 

Державних стандартів надання 

соціальних послуг;  

Є1У2. Розробляти критерії 

якості надання послуг та 
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соціальних 

послуг та 

надання заходів 

соціальної 

підтримки 

бланки, 

зокрема 

форми, які 

застосовують

ся для 

моніторингу і 

оцінювання 

якості 

соціальних 
послуг, 

заходів 

соціальної 

підтримки; 

канцтовари, 

проїзні 

квитки, 

мобільний 

зв’язок, 

міжміський 

зв’язок, 
інформаційні 

довідки, 

телефонні 

довідники 

всіх служб; 

транспорт; 

інформаційні 

таблиці 

шрифтом 

Брайля 

оцінку  

 

 

 

 

організації контролю 

якості наданих 

соціальних послуг; 

Є1З3. Методи кількісної 

оцінки якості наданих 

соціальних послуг та 

заходів соціальної 

підтримки; 

Є1З4. Принципи та 
правила проведення 

опитувань населення та 

експертних опитувань, 

направлених на оцінку 

якості наданих послуг 

та заходів соціальної 

підтримки; 

Є1З5. Соціальні процеси 

у суспільстві, їх 

можливі негативні 

наслідки, 
конфліктогенні процеси, 

ситуації соціальних 

ризиків; 

Є1З6. Засоби та 

можливості 

використання даних 

соціологічних 

опитувань, статистики, 

аналізувати звітність 

підприємств та 

організацій; 

Є1З7. Методи обробки 
даних емпіричних 

досліджень, надання їх в 

числовій, табличній, 

графічній та інших 

формах; 

Є1З8. Процедури 

проведення моніторингу 

та оцінки якості 

соціальних послуг; 

Є1З9. Основи 

самоорганізації та 
самоосвіти фахівців з 

соціальної роботи; 

Є1З10. Основи теорії 

соціальної роботи, 

психології, педагогіки 

та психіатрії, організації 

соціальної реабілітації 

заходів соціального 

обслуговування та соціальної 

підтримки; 

Є1У3. Аналізувати та 

оцінювати процес та 

результати реалізації 

соціальних послуг та 

соціальної підтримки на  

індивідуальному  рівні; 
Є1У4. Приймати участь в 

аналізі результатів надання 

соціальних послуг на 

регіональному та місцевому 

рівнях, а також на рівні 

соціальних груп; 

Є1У5. Приймати участь у 

зовнішньому та внутрішньому 

оцінюванні якості надання 

соціальних послуг та заходів 

соціальної підтримки; 
Є1У6. Приймати участь в 

різних видах опитування 

населення та експертних 

опитуваннях для виявлення 

якості та ефективності 

наданих соціальних послуг та 

заходів соціальної підтримки; 

Є1У7. Вдосконалювати власну 

діяльність щодо підвищення 

ефективності та якості 

надання соціальних послуг, 

враховуючи результати 
опитування; 

Є1У8. Контролювати процес 

та результат соціальної роботи 

в межах поставлених завдань, 

використовувати кількісні та 

якісні показники, корегувати 

план роботи відповідно до 

результатів оцінки 

 

 

  Є2. Здатність 

здійснювати 

розрахунок 

показників 

ефективності 

соціальних послуг 
та їхню оцінку  

Є2З1. Законодавчі та 

нормативно-правові 

акти в сфері соціального 

захисту населення, 

Державні стандарти 

надання соціальних 
послуг; 

Є2З2. Методи оцінки 

ефективності наданих 

соціальних послуг та 

заходів соціальної 

підтримки; 

Є2У1. Дотримуватись вимог 

законодавчих та нормативно-

правових актів в сфері 

соціального обслуговування, 

Державних стандартів надання 

соціальних послуг; 
Є2У2. Аналізувати та 

оцінювати ефективність  

надання соціальних послуг та 

заходів соціальної підтримки 

на регіональному та 

індивідуальному рівні; 
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Є2З3. Принципи та 

правила проведення 

опитувань населення та 

експертних опитувань, 

направлених на оцінку 

ефективності наданих 

послуг та заходів 

соціальної підтримки; 

Є2З4. Засоби та 
можливості 

використання даних 

соціологічних 

опитувань, статистики 

щодо оцінки 

ефективності надання 

соціальних послуг та 

заходів соціальної 

підтримки; 

Є2З5. Методи обробки 

даних емпіричних 
досліджень, надання їх в 

числовій, табличній, 

графічній та інших 

формах 

Є2У3. Використовувати за 

необхідності різні види 

опитування населення та 

експертних опитувань для 

виявлення ефективності 

наданих соціальних послуг та 

заходів соціальної підтримки; 

Є2У4. Контролювати процес 

та результат соціальної роботи 
в межах поставлених завдань, 

використовувати кількісні та 

якісні показники, вносити 

пропозиції щодо корегування  

плану роботи відповідно до 

результатів оцінки 

ефективності; 

Є2У5. Надавати керівництву 

суб’єкта, що надає соціальні 

послуги, результати 

професійної діяльності у 
вигляді якісних та кількісних 

даних та пропозиції щодо 

покращання соціального 

обслуговування  

 
Трудова функція Ж «Підготовка пропозицій з формування соціальної політики, розвитку соціальної 

допомоги, соціального обслуговування населення  щодо розвитку та вдосконалення соціальної політики» 
Трудова функція охоплює такі трудові дії та операції: 

підготовка пропозицій з підвищення ефективності реалізації соціальної політики на національному, 
регіональному, місцевому рівнях та рівні організації (установи, закладу тощо);  

підготовка пропозицій при розробці та реалізації соціальних програм та проектів;  

організація заходів із залучення ресурсів організацій, громадських об`єднань, приватних осіб з надання 

соціальної підтримки особам, які опинились в складних життєвих обставинах;  

використання засобів масової інформації та соціальних мереж для звернення уваги суспільства до 

актуальних соціальних проблем та шляхів їх вирішення, поширення інформації про напрями реалізації та 

перспективи розвитку соціальної роботи відповідно до вимог чинного законодавства України; 

участь в організації реклами соціальних послуг та інформаційному забезпеченні їх розвитку та 

розповсюдженні на місцевому рівні; 

застосування маркетингових технологій з метою формування попиту та забезпечення адекватної 

пропозиції соціальних послуг;  
проведення роботи з просування та популяризації позитивного досвіду організації соціальних послуг та 

соціальної підтримки населення шляхом підготовки інформації для засобів масової інформації і взаємодії з 

суспільством на місцевому рівні відповідно до вимог чинного законодавства України;  

участь у міжвідомчих зустрічах, нарадах, засіданнях, зборах; за дорученням керівництва чи 

адміністрації установи; 

участь в організації заходів з профілактики соціальних проблем, які порушують нормальну 

життєдіяльність громадянина, сім’ї, групи, громади, суспільства в цілому та в межах адміністративно-

територіальної одиниці. 

Трудові 

функції 

Предмети та 

засоби праці 

Професійні 

компетентності 

Знання Уміння та навички 

Ж 
Підготовка 

пропозицій з 

формування 
соціальної 

політики, 

розвитку 

соціальної 

допомоги, 

соціального 

обслуговування 

населення  

Оргтехніка, 

меблі, 

письмовий 

стіл, стілець;  
гарантований 

доступ до 

Інтернету; 

канцтовари, 

проїзні квитки, 

мобільний 

зв`язок, 

міжміський 

Ж1. Здатність 

готувати 

пропозиції з 

підвищення 
ефективності 

реалізації 

соціальної 

політики на 

національному, 

регіональному, 

місцевому 

рівнях та рівні 

Ж1З1. Законодавчі 

та нормативно-

правові акти в сфері 

соціального захисту 
населення, Державні 

стандарти надання 

соціальних послуг; 

Ж1З2. Основні 

напрями політики 

соціального захисту 

населення в Україні; 

Ж1З3. 

Ж1У1. Дотримуватись вимог 

законодавчих та нормативно-

правових актів в сфері 

соціального обслуговування, 
Державних стандартів надання 

соціальних послуг; 

Ж1У2. Критично аналізувати та 

оцінювати чинну соціальну 

політику країни, соціально-

політичні процеси на 

загальнодержавному, 

регіональному та місцевому 
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щодо розвитку 

та 

вдосконалення 

соціальної 

політики 

зв`язок, 

інформаційні 

довідки, 

телефонні 

довідники всіх 

служб; 

транспорт; 

інформаційні 

таблиці 
шрифтом 

Брайля 

організації 

(установи, 

закладу) 

 

Загальнодержавні та 

регіональні 

особливості 

соціального 

розвитку, соціальної 

структури населення 

(в соціальній групі, 

на підприємстві, в 

громаді); 
Ж1З4. Культурні, 

національні та 

регіональні 

особливості побуту 

та сімейного 

виховання, народні 

традиції; 

Ж1З5. Принципи та 

вимоги до розробки 

соціальних програм 

та проектів;  
Ж1З6. Економічні 

основи соціальної 

роботи; 

Ж1З7. Маркетингові 

технології;  

Ж1З8. Інноваційні 

технології 

соціальної роботи в 

Україні та інших 

країнах; 

Ж1З9. Основи  

ділового 
спілкування  

іноземною мовою; 

Ж1З10. Основи 

ділової комунікації 

в професійній сфері 

рівнях; 

Ж1У3. Узагальнювати, 

систематизувати та проводити 

порівняльний аналіз кращого 

вітчизняного та зарубіжного 

досвіду проведення соціальної 

роботи з метою його адаптації в 

Україні; 

Ж1У4. Приймати участь у 
підготовці пропозицій з 

підвищення ефективності 

реалізації соціальної політики 

на національному, 

регіональному, місцевому 

рівнях та рівні організації 

(установи, закладу тощо); 

Ж1У5. Приймати участь у 

підготовці пропозицій при 

розробці та реалізації 

соціальних програм та проектів; 
Ж1У6. Автономно приймати 

рішення в складних і 

непередбачуваних ситуаціях; 

Ж1У7. Бути здатним до ділових 

комунікацій в професійній сфері 

та спілкування діловою 

іноземною мовою 

  Ж2. Здатність 

використовувати 

засоби масової 

інформації та 

соціальні мережі 

для покращання 

соціальної 
роботи 

 

Ж2З1. Основи 

взаємодії із 

засобами масової 

інформації з питань 

популяризації 

надання соціальних 

послуг та соціальної 
підтримки 

населенню; 

Ж2З2. Сутність і  

основні технології 

соціальної реклами, 

її функції та 

значення у 

суспільстві; 

Ж2З3. Соціальні та 

психологічні основи 

роботи з 

інформацією; 
Ж2З4. Основи 

сучасних 

інформаційних 

технологій та 

Інтернету 

 

Ж2У1. Аналізувати 

популярність ЗМІ і поширення 

певних ЗМІ серед різних 

соціальних верств населення; 

Ж2У2. Аналізувати 

ефективність поширення 

соціальної інформації засобами 
масової комунікації; 

Ж2У3.Взаємодіяти із засобами 

масової інформації та 

соціальними мережами (за 

погодженням з керівником 

суб’єкта, що надає соціальні 

послуги), для інформаційно-

просвітницької роботи та 

соціальної реклами в сфері 

соціального обслуговування з 

врахуванням вимог чинного 

законодавства України; 
Ж2У4.Приймати участь в 

організації реклами соціальних 

послуг та інформаційному 

забезпеченні їх розвитку та 

розповсюдженні на місцевому 

рівні; 
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Ж2У5. Готувати матеріали, 

повідомлення, статті з питань 

соціальної роботи для 

поширення їх у ЗМІ; 

Ж2У6. Володіти навичками 

письмової та усної презентації 

результатів власної роботи, 

наукового та практичного 

матеріалу 

  Ж3. Здатність 
приймати участь 

у міжвідомчих 

зустрічах, 

нарадах, 

засіданнях, 

зборах, заходах з 

профілактики 

соціальних 

проблем в межах 

адміністративно-

територіальної 
одиниці 

 

Ж3З1. Основи 
діяльності 

громадських 

організацій, 

організацій 

соціального 

спрямування та 

взаємодія з ними; 

Ж3З2. Основні 

методи та заходи 

профілактики 

соціальних проблем, 
які порушують 

нормальну 

життєдіяльність 

громадянина, сім`ї, 

групи, громади та 

суспільства в цілому 

 

Ж3У1. Брати участь у 
міжвідомчих зустрічах, нарадах, 

засіданнях, зборах за 

дорученням керівництва чи 

адміністрації суб’єкта, що надає 

соціальні послуги; 

Ж3У2. Брати участь в 

організації заходів з 

профілактики соціальних 

проблем, які порушують 

нормальну життєдіяльність 

громадянина, сім`ї, групи, 
громади, суспільства в цілому 

та в межах адміністративно-

територіальної одиниці; 

Ж3У3. Взаємодіяти у питаннях 

соціального обслуговування з 

закладами охорони здоров’я, 

культури, освіти,  

громадськими, благодійними, 

релігійними, організаціями; 

Ж3У4. Сприяти створенню 

клубів, об’єднань, груп 

взаємодопомоги для об`єднання 
осіб та їхніх сімей, які 

опинились у складних життєвих 

обставинах, вирішення їхніх 

соціальних проблем; 

Ж3У5. Ініціювати громадські 

дискусії, слухання, спрямовані 

на оптимізацію соціального 

захисту та соціального 

обслуговування населення; 

Ж3У6. Застосовувати моделі 

розвитку громад, стандарти 
соціальних послуг для різних 

категорій клієнтів, долати 

дискримінаційні практики та 

впроваджувати 

антидискримінаційну політику в 

організаціях, службах та 

установах 
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7.Дані щодо розроблення та затвердження професійного стандарту 
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