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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Форми соціальної роботи в групах самодопомоги 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним 

планом 
Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

16 4 

Модулів: 1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120 - - 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 1-2 

Лабораторні заняття: 

- - 

Семестр: 2-3 
Семінарські заняття: 

16 4 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 2 

- самостійна робота: 6 

Консультації: 

- - 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік - - 

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

88 112 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни є: забезпечення,  оволодіння 

студентами  практичними уміннями та навичками організації самодопомоги та 

різної діяльності населення в соціумі, формування знань у сутності підготовці 

фахівців соціальної сфери.  

 

Метою вивчення дисципліни є: сформувати у студентів знання і практичні 

навики щодо специфіки соціальної роботи з конкретними групами населення, 

щодо діяльності спеціалізованих служб з надання соціальної допомоги та 

соціальних послуг. 

 

Основними завданнями курсу: ознайомити зі змістом та методами 

індивідуальної та групової соціальної роботи, а також роботи в громаді; 

розглянути сутність різних типів втручання в соціальній роботі; навчити 

аналізувати особливості організації індивідуальної та групової соціальної 

роботи, визначення та розкриття змісту основних понять. 
 

Передумови для вивчення дисципліни: оволодіння фаховими 

компетентностями, що формуються під час вивчення дисциплін 

«Соціальна робота в Україні» та «Соціальна робота зі спеціальними 

групами клієнтів». 

 
Міждисциплінарні зв’язки: проблематика курсу пов’язана з дисциплінами 

«Історія соціальної роботи»,«Соціальне забезпечення населення», «Соціально-

педагогічна робота з населенням». 



 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

1.Знання: знати теоретичні засади  соціальної роботи, зміст та організацію 

соціальної роботи з урахуванням категорії клієнтів, основні напрями, методи і 

форми роботи, специфіку життєвих проблем конкретних груп клієнтів, вимоги 

до соціального працівника як особистості та професіонала 

2. Уміння: робити науковий аналіз системи служб соціальної роботи в Україні; 

визначати рівень ефективності діяльності соціальних служб, робити відповідні 

висновки;застосовувати набуті знання для організації діяльності в соціальних 

службах;  працювати самостійно при опрацюванні джерел, підготовці доповіді з 

презентацією, підготовці альтернативних підходів до висвітлення теми дискусії; 

адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності;  реалізовувати проекти 

в сфері наукової діяльності. 

 

3. Комунікація: використовувати інформаційні та комунікаційні технології з 

актуальних проблем; здатність до   проектування і моделювання соціальних 

процесів і явищ у контексті соціального захисту населення, формування, 

відновлення або розвитку життєвих ресурсів і благополуччя клієнтів; здатність 

до організації і проведення заходів з профілактики соціальних проблем, які 

порушують нормальну життєдіяльність особи, сім’ї, групи, громади та 

суспільства в цілому. 

4. Автономність та відповідальність: обирати необхідні технології соціальної 

роботи як систему прийомів і засобів соціального впливу щодо різних категорій 

клієнтів, виконувати індивідуальні науково-дослідні завдання з відповідної 

проблематики, виявляти самостійність і соціальну відповідальність, 

громадянські та патріотичні чесноти при виконанні функціональних обов’язків; 

створювати позитивний імідж професії, її статусу в суспільстві. 

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви тем 
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1. Система спеціалізованих 

служб з надання 

соціальної допомоги 

4 

 

2 

 

2 - - - 

 

10 1 1 - - - - 11 

2. Мережа соціальних 

служб в Україні 4 
 

2 

 

2 - - - 
 

10 1 1 - - - - 11 



3. Технології соціальної 

роботи в соціальних 

службах та надання 

соціальної допомоги. 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

10 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

11 

4.  Соціальна робота з 

сім’ями, які виховують 

дітей раннього віку, 

щодо формування 

усвідомленого 

батьківства і запобігання 

відмови від немовлят. 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

2 - - - 

 

 

 

10 1 1 - - - - 9 

5. Сімейні форми 

влаштування дітей сиріт 

та дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 - - - 

 

 

10 1 - 1 - - - 15 

6. Соціальний статус, 

психо - соціальні 

особливості людей 

похилого віку, одиноких 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

10 

 

1 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

15 

7. Соціальна робота з 

группами клієнтів, які 

зазнали насилля в сім’ї 

4 

 

2 

 

2 - - - 

 

10 1 - 1 - - - 15 

8. Самокерована групова 

робота 

 

4 

 

2 

 

2 
- - - 

 

14 

 

1 
- 

 

1 
- - - 

 

11 

Проміжний контроль - - - - - - 4 - - - - - - 4 

Разом: 32 16 16 - - - 88 8 4 4 - - - 112 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1.Система спеціалізованих служб з надання соціальної допомоги 

Види соціальних служб та їх призначення, форми підпорядкування (Пенсійний 

фонд України, Фонд соціального подолання наслідків насилля. Державна 

політика щодо покращення становища жінок і дітей в Україні). Характер 

соціальної роботи як професійної діяльності. Завдання та призначення 

соціальної роботи і його роль в управлінні спеціалізованими службами. 

Суб’єкти та об’єкти соціальної роботи. Принципи соціальної роботи. Знання і 

вміння, функції соціальних працівників. Визначення й види соціальних послуг. 

Цінності соціальної роботи. Компетентність соціального працівника. Етичний 

кодекс спеціалістів соціальної роботи. Переконання соціального працівника. 

Тема  2. Мережа соціальних служб в Україні. Нормативна база соціальної 

роботи в Україні 

Сутність соціального обслуговування і соціальні служби. Поняття «соціальні 

служби», «спеціалізовані соціальні служби». Класифікація соціальних служб. 

Мережа організацій, причетних до розв’язання соціальних проблем в Україні. 

Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді як суб’єкти реалізації 

соціальної політики. 



Тема  3. Технології соціальної роботи в соціальних службах та надання 

соціальної допомоги 

Поняття про соціальні технології. Оцінювання як фундаментальна технологія 

соціальної роботи. Оцінювання потреб дитини та сім’ї. Оцінка потреб дітей, її 

предмет та об’єкт. Принципи оцінки. Стратегія втручання як ефективна 

технологія надання соціальної допомоги. Типи стратегій втручання. Види 

стратегії раннього втручання: кризова і термінова. Фази втручання. Місце 

технології ведення випадку серед інновацій роботи соціальних служб. Мета і 

завдання ведення випадку. Принципи ведення випадку. Моделі ведення 

випадку: мультидисціплінарна, трансдисциплінарна, міждисциплінарна. 

Функції та ролі соціального працівника/менеджера під час впровадження 

технології ведення випадку. Технологія ведення випадку як процес, його етапи. 

Тема 4. Самокерована групова робота 

Групова робота як метод соціальної роботи. Еволюція групової соціальної 

роботи. Різновиди груп. Груповий процес і терапевтичні ефекти групи. 

Підготовка та проведення групової соціальної роботи. Робота групп 

самодопомоги. Особливості груп самодопомоги. Організація самокерованої 

групової соціальної роботи. Форми роботи у групах самодопомоги. Уявлення 

про громаду і роботу в ній. Сутність і типологія громад. Структура громад.  

Тема 5. Сімейні форми влаштування дітей сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

Розвиток сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, як пріоритет державної політики у сфері захисту 

прав дітей. Послідовність роботи служби розвитку сімейних форм виховання: 

інформування населення та залучення бажаючих виховувати в сім‘ї дитину - 

сироту; оцінка та підготовка кандидатів; взаємо - добір прийомних батьків та 

дітей; соціальне супроводження прийомних сімей. 

Тема 6. Соціальний статус, психосоціальні особливості людей похилого 

віку, одиноких людей 

Люди літнього та старого віку як соціальна спільність. Заклади соціального 

захисту людей похилого віку. Волонтерський рух «пенсіонер - пенсіонеру». 

Організації та установи Міністерства праці та соціальної політики. 

Територіальні центри обслуговування пенсіонерів та самотніх непрацездатних 

громадян і відділення соціальної допомоги вдома. Технології соціальної роботи з 

людьми літнього та старого віку. Особливості роботи будинків – інтернатів для 

людей похилого віку. Робота відділів соціального патронажу та обслуговування 

людей похилого віку та одиноких: функціональні обов’язки персоналу, форми 

роботи з клієнтами. 

Особливості роботи будинків – інтернатів для людей похилого віку. Робота 

відділів соціального патронажу та обслуговування людей похилого віку та 

одиноких: функціональні обов’язки персоналу, форми роботи з клієнтами. 

http://pidruchniki.com.ua/14210923/sotsiologiya/organizatsiyi_ustanovi_ministerstva_pratsi_sotsialnoyi_politiki#428
http://pidruchniki.com.ua/14210923/sotsiologiya/organizatsiyi_ustanovi_ministerstva_pratsi_sotsialnoyi_politiki#616
http://pidruchniki.com.ua/14210923/sotsiologiya/organizatsiyi_ustanovi_ministerstva_pratsi_sotsialnoyi_politiki#616


Тема 7. Соціальна робота з групами клієнтів, які зазнали насилля в сім’ї 
 

Насильство в сім’ї як соціальна проблема. Види сімейного насилля. Аналіз 

статистичних даних по сімейному насиллю. Загальні підходи і принципи 

соціальної роботи. Методи та технології соціальної роботи. Організація надання 

послуг. Приклади діяльності соціальних служб. Проблеми насильства над 

жінками: етапи насилля, профілактика насилля, подолання наслідків насилля. 

Державна політика щодо покращення становища жінок і дітей в Україні. 

 

Тема 8. Соціальна робота з сім’ями, які виховують дітей раннього віку, 

щодо формування усвідомленого батьківства і запобігання відмови від 

немовлят 

Роль батьків у створенні умов для повноцінного розвитку дитини та реалізації її 

прав. Поняття «усвідомлене батьківство». Компоненти усвідомленого 

батьківства та їх складові. Школа усвідомленого батьківства – як модель 

надання інтегрованих соціальних послуг. Алгоритм її створення та організації 

діяльності в громаді. Скоординованість дій соціального працівника з медичним 

персоналом і породіллями у пологових будинках та обсерваційних відділеннях 

пологових будинків, відділеннях патології новонароджених. Механізми взаємо 

інформування. Консультаційний пункт ЦСССДМ у пологових стаціонарах, 

жіночих консультаціях та будинках дитини як поширена ефективна форма 

соціальної роботи з формування усвідомленого батьківства та запобігання 

відмовам від новонароджених. Причини аномальної материнської поведінки. 

Мотиви відмов від немовлят. Алгоритм роботи з жінками, які висловили намір 

відмовитися від новонародженої дитини. Техніки встановлення контакту та 

проведення консультативних бесід. Стратегії надання допомоги клієнтам 

соціального Центру матері і дитини. Особливість функціонування Центру. 

Залучення клієнтів до планування послуг та подальших дій після виходу із 

Центру. 

 

5.2. Тематика семінарських занять 

Тема 1.Система спеціалізованих служб з надання соціальної допомоги.   

Тема 2. Мережа соціальних служб в Україні. Нормативна база соціальної 

роботи в Україні.  

Тема 3.Технології соціальної роботи в соціальних службах та надання 

соціальної допомоги. 

Тема 4.Самокерована групова робота. 

Тема 5.Соціальний статус, психосоціальні особливості людей похилого віку. 

     Тема 6.Соціальна робота з группами клієнтів, які зазнали насилля в сім’ї. 

      Тема 7. Соціальна робота з сім’ями, які виховують дітей раннього віку, 

щодо формування усвідомленого батьківства і запобігання відмови від 

немовлят. 

    Тема 8.Самокерована групова робота. 

 



 

5.3. Організація самостійної роботи студентів 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість годин 

Форми звітності 

денна 

 

заочна 

1. Підготовка до лекційних та семінарських 

занять 
20 20 Конспект 

2. Підготовка до проміжного контролю 
4 10 

Модульна контрольна 

робота 

3. Виконання індивідуальних завдань: 

- опрацювання наукових статей; 

- конспект першоджерел 

- підготовка реферату; 

- підготовка до презентації результатів 

дослідження.  

 

14 

20 

10 

20 

 

 

12 

20 

20 

30 

 

Анотації наукових статей 

Конспект 

Реферат 

Презентація 

 

 

 

Завдання до самостійного опрацювання матеріалу 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість годин 
Форми звітності 

денна заочна 

1. Тема Проаналізувати, вибрати і систематизувати 

основні дефініції теми.  

10 14 Зробити словник. 

2. Тема  Моніторинг якості освіти 1. Узагальнити 

теоретичний матеріал через його кодування  

10 15 (схеми, таблиці). 

3 Тема   10 15 Розробити модель 

проведення моніторингу 

якості соц. роботи 

4 Тема  Нормативно-правова основа  10 10 Законспектувати 

нормативні документи (за 

списком) 

5 Тема  Стратегія втручання як ефективна 

технологія надання соціальної допомоги 

10 10 Розробити схеми 

діагностики різних 

напрямів роботи 

6 Тема  Алгоритм роботи з жінками, які 

висловили намір відмовитися від 

новонародженої дитини 
 

9 12 Дібрати методики для 

діагностики стану 

здоров’я, якостей 

особистості  

7 Тема  Аналіз діяльності педагогічних 

працівників  

9 12 Розробити алгоритм 

педагогічного аналізу 

заняття 

8 Тема Особливості роботи будинків – 

інтернатів для людей похилого віку. 

10 10 Розробити програму 

дослідження за 

індивідуальними 

завданнями 

9 Тема  Підготовка та оформлення аналітичного 

звіту  

10 14 Оформити звіт за 

результатами моніторингу 

 Разом 88 112  

 

 

 

 



 

Тематика індивідуальних завдань 

Перелік завдань для опрацювання 

1. Проаналізувати нормативну базу: Чинне законодавство про соціальну 

роботу в Україні: Конституція України, Закон України «Про соціальні 

послуги», Сімейний кодекс України, Закон України «Про місцеве 

самоврядування», Закон України «Про попередження насильства в сім’ї», 

Закон України «Про охорону дитинства», Закон України «Про соціальну 

роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», Закон України «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування». 

2. Сформулювати питання, що стосуються соціальних проблем чи потреб за 

місцем проживання студента, які можна розглянути під час проведення 

громадських слухань у формі зустрічей громади (виборців) з депутатами 

місцевої ради та окремими посадовими особами органів місцевого 

самоврядування. 

3. Проаналізувати зміст роботи окремої соціальної служби, яка функціонує у 

межах територіальної громади, в якій ви проживаєте. 

4. Методи поширення волонтерського руху серед людей похилого віку: 

особисті контакти (родина, друзі, знайомі). Проведення інформаційних 

заходів про волонтерський рух. Випуск буклетів, листівок, плакатів, 

оголошень в громадських місцях про волонтерство. 

 Реклама на радіо, в газетах (інтерв’ю з волонтерами, їхні враження). 
 

Перелік наукових статей для самостійного опрацювання 

- Баймуратов М. А. Муниципальная власть: актуальные проблемы 

становления и развития в Украине / М. А. Баймуратов, В. А. Григорьев. – 

Одесса : Юридична література, 2003. – 248 с. – C. 115. 

- Акція інвалідів-спинальників. __я___я  Режим доступу: 

http://invasport.iatp. org .ua/movedis/03 7. 

- Веб-сторінка організації «Кожній дитині». - Режим доступу: http:// 

www.everychild.org.ua/uk/about/. 

- Веб-сторінка організції "Надія і житло для дітей». -  Режим доступу: 

http://www.hopeandhomes.org.ua. 

- Гокунъ И. Отчет о работе центра медико-социальной реабилитации. -  

Режим доступу: http://www.upa-psychiatry.org.ua. 

- Кабаченко Н.В. Програми профілактики бездомності як складова 

державної соціальної політики // Державне управління: теорія і 

практика.-2007. - № 1. — Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ 

Dutp/2007-l/txts/07knvdsp.htm. 

- Офіційний веб-сайт Всесвітньої організації охорони здоров‘я. Режим 

доступу: http://www.who.int/ru/index.html 

- Офіційний веб-сайт Всеукраїнської мережі людей що живуть з ВІЛ/СНІД. 

– Режим доступу: http://network.org.ua/ 

 

 

http://network.org.ua/


Тематика рефератів 

- Становлення і розвиток соціальної роботи в Україні. 

- Розвиток соціальної роботи як науки і професійної діяльності в Україні. 

- Професіограма соціального працівника. 

- Вимоги до особливостей підготовки соціальних працівників в Україні. 

Пріоритетні напрями державної соціальної політики на сучасному етапі. 

- Поняття етики соціальної роботи. Етичні дилеми в роботі соціальних 

працівників. 

- Комунікативна компетентність соціального працівника. 

- Спілкування як головний спосіб діяльності спеціаліста. 

- Позиція соціального працівника в конфліктних і екстрених ситуаціях. 

- Методи та технології соціальної роботи. 

- Впровадження технологій соціальної роботи у практику (аналіз досвіду). 

- Мережа соціальних відомств і система соціального захисту в Україні. 

- Форми і методи роботи в органах соціального захисту населення. 
 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

6.1. Форми поточного контролю: семінарські заняття, індивідуальні завдання. 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота. 

6.3. Форми підсумкового контролю: залік. 

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на 

семінарських заняттях, результати самостійної роботи з науковою літературою, 

а також якість виконання студентом індивідуального завдання у вигляді 

реферату та його презентації. 

Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі та включає 

два теоретичні питання, відповіді на які дають можливість оцінити рівень 

оволодіння теоретичним матеріалом з сучасних  актуальних проблем соціальної 

роботи, як теорії так і практики.   

Зразок варіанту модульної контрольної роботи: 
Провідна роль громадських ініціатив в ефективній реалізації соціальної роботи за місцем 

проживання. 

Основні правові та організаційні засади надання соціальних послуг в Україні. 

Особливості роботи будинків – інтернатів для людей похилого віку. 

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в 

підсумкову оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 

зараховано 70-89 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 



Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 
середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7 

30 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання модульної 

контрольної роботи 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 
16 балів (проміжний 

контроль) 

 

 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

 
Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

 

 

 



8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 
Вид Максимальна кількість балів 

Анотування наукових статей 5 

Реферат 10 

Презентація 5 

 

Критеріями оцінювання анотацій наукових статей є вміння студента 

стисло визначати ключові позиції, які викладені автором у статті. Оцінювання 

реферату здійснюється за такими критеріями: самостійність та оригінальність 

дослідження, виконання поставлених автором завдань, здатність здійснювати 

узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність 

помилок при оформленні цитування й посилань на джерела. Критеріями 

оцінювання презентації є її відповідність змісту доповіді студента за 

матеріалами дослідження та оригінальність візуального представлення.  

 

8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Максимальна кількість балів за відповідь на 1 питання складає 15 балів. 

Критеріями оцінювання є: повнота відповіді, здатність критичного аналізу 

теоретичного матеріалу, вміння наводити аргументи та робити висновки. 

 

8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та 

проміжного контролю. 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор). 

 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

10.1. Основні джерела 

1. Кузьмин К.В., Сутырин Б.А. История социальной работы за рубежом и в 

России /с древности до начала XX в./ - М. Академический проект; 

Екатеринбург: Деловая книга, 2007. – 480 с. 

2. Лукашевич М.П. Менеджмент соціальної роботи: теорія і практика : навч. 

посіб. / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков. — К. : Каравела, 2007. — 296 

с. 

3. Лукашевич М.П., Семигіна Т.В. Соціальна робота (теорія і практика): 

Підручник.- К.: Каравела, 2009.-368с. 

4.  Лукашевич М.П., Туленков М.В. Менеджмент соціальної роботи: Теорія 

і практика: Навч. посібн.- К.: Каравела, 2007.- 296с. 

5. Мигович І.І. Теоретичні засади соціальної роботи: навч. посіб. / І.І. 

Мигович, В.Ф. Жмир.– Ужгород: «Говерла», 2007. – 257 с. 



6.  Нужда и порядок: история социальной работы в России, ХХ в.: 

Антология / Под ред. П.В. Романова, Е.Р. Ярской-Смирновой. – Саратов: 

Научная книга, 2005. - 464 с. 

7. Сенге П. Преображение. Потенциал человека и горизонты будущего / П. 

Сенге, О. Шаймер. – М. : Олимп-Бизнес, 2008. – 304 с. 

8. Соціальна робота: Підручник для студ. вищ. навч. закладів/ за ред. Н.Г. 

Ничкало.- Тернопіль: ВАТ ТВПК «Збруч», 2010.- 330с. 

9. Соціальна робота: Теорія і практика: Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і 

доп. Рекомендовано МОН / Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. — К., 2008. — 574 с. 

10.  Павленок П. Д. Теория, история и методика социальной работы: Уч. 

пособие. - М.: Изд.-торг.корпорация "Дашков и К", 2006. — 596 с. 

11. Халамейдин В.Б. Інфраструктура соціальної роботи: теоретико- 

методологічний аналіз / В.Б. Халамейдин.– Запоріжжя: Дике Поле, 2006. 

– 180 с. 

10.2. Допоміжні джерела 

12.  Бондарчук Л.В. Обмеження життєдіяльності молоді з інвалідністю та їх 

врахування при працевлаштуванні/ Працевлаштування молоді з 

інвалідністю: Навч. посібник. / [Ю.М. Маршавін, Д.Ю. Маршавін, М.В. 

Судаков, Л.В. Бондарчук; за заг. ред.. Ю.М. Маршавіна]. – К.: КІМ; ІПК 

ДСЗУ. – 2010. – С. 9-14. 

13.  Динамика ценностей в социальной работе / Под ред. С. Шардлоу. - Ам-

стердам-Киев, 1996. - 206 с. 

14.  Значення змін у соціальній роботі / За ред. С. Шардлоу. - К., 1995. - 142 

с. 

15.  Інформаційно-освітня протиалкогольна програма «Сімейна розмова». 

Методичний комплекс / Кер. авт. кол. Панок В.Г., Авт. кол. Вієвський 

А.М., Лепеха К.І., Лунченко Н.В., Луценко Ю.А., Острова В.Д., 

Сосновенко Н.В. – К.: Діалог Пресс, 2012. – 100 с. 

16.  Капська А.Й.Соціальний супровід різних категорій сімей та дітей: Навч. 

посіб. /А.Й. Капська, І.В. Пєша. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 

232с. 

17.  Копець Л.В. Психологія особистості: Навч. посібн. для студ. вищ. навч. 

закладів.- 2-ге вид..- К.: ВД «Києво-Могилянська академія»,2008.- 458с. 



18.  Кращий досвід роботи регіональних центрів практичної психології і 

соціальної роботи за 2011 рік: Навчально-методичний посібник / [за ред. 

В.Г. Панка,І.І. Цушка] – К.: Ніка-Центр, 2011. – 167 с. 

19.  Лукашевич М. П., Мигович /. /., Пінчук І. М.Соціальна робота в Україні: 

теоретико-методологічні засади. - К.: МАУП, 2001. - 126 с. 

20.  Лукашевич М.П. Менеджмент соціальної роботи: теорія і практика : 

навч. посіб. / М. П. Лукашевич, М. В. Туленков. — К. : Каравела, 2007. — 

296 с. 

21.  Мигович І. І.Соціальна робота (вступ до спеціальності) - Ужгород: ВАТ 

«Патент»,- 1997. 

22.  Настільна книга соціального педагога. Ч.І. (нормативно-правове 

забезпечення діяльності) / упоряд. Ю.А.Луценко, В.Г.Панок – К.: 

Білоцерків друк, 2011 – 308с. 

23.  Організаційні і функціональні моделі діяльності психологічної служби з 

формування позитивного ставлення учнів і студентів до здорового 

способу життя / [Цушко І.І., Лунченко Н.В., Панок В.Г. (кер. авт. кол.) та 

ін.]. – К. : Ніка-Центр, 2011. – 84 с. 

24.  Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. П.Д. Павленок. - М.: 

ИНФРА, 1997.-368 с. 

25.  Педагогіка успіху: теорія і практика: навчально-методичний посібник / 

[Калошин В.Ф., Гоменюк Д.В., Луценко Ю.А.] / К.: Інститут професійно-

технічної освіти, 2011. – 194с. 

26.  Попович Г. М.Соціальна робота в Україні і за кордоном. Навчальний 

посібник. - Ужгород.: УДУ, 2000.- 323 с. 

27.  Сімейний щоденник для сімейної розмови / Кер. авт. кол. Панок В.Г., 

Авт. кол. Вієвський А.М., Лепеха К.І., Лунченко Н.В., Луценко Ю.А., 

Острова В.Д., Сосновенко Н.В. – К.: ООО «Компанія Юнівест 

Маркетінг», 2012. – 64с. 

28.  Соціальна робота. В 3 ч. –Ч. 3. Робота з конкретними групами клієнтів / 

За ред.. Т.В. Семигіної, І.М. Григи. – К.: Києво-Могилянська академія, 

2004.- 434 с. 

29. Соціальна робота: Теорія і практика: Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і 

доп. Рекомендовано МОН / Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. — К., 2008. — 574 с. 



30. Тюптя Л.Т. Соціальна робота: методика викладання: навч.-метод. посіб. / 

Л.Т. Тюптя, І.Б. Іванова / Л.Т. Тюптя. – К.: Університет «Україна», 2011. 

– 340 с. 

31.  Капська А. Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та 

молоддю. – К.: УДЦССМ, 2001. 

32.  Павленок П. Д. Теория, история и методика социальной работы: Уч. 

пособие. - М.: Изд.-торг.корпорация "Дашков и К", 2006. — 596 с. 

33.  Подшивалкина В. И. Социальные технологии: проблемы методологии и 

практики. - Кишинев; 1997. – 352 с. 

34.  Словарь-справочник по социальной работе / Под ред. д-ра ист. наук Е. И. 

Холостовой. –  М.: Юрист, 2000. 

35.  Сурмин Ю. П., Туленков Н. В. Теория социальных технологий: Учеб. 

Пособие. – К.: МАУП, 2004. – 608 с. 

36. Технологии социальной работы. Учебник по общ. ред. проф. Е. И. 

Холостовой. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 400 с. 

37. Тихонов А. В. Социология управления: Теоретические основы. – СПб.: 

Изд-во Санкт-Петерб. У-та, 2000. – 324 с. 

38.  Шендеровський К. С. Управління соціальною роботою з дітьми та 

молоддю. Менеджмент соціальної служби: навч.-метод. зб. для 

спеціалістів з соціальної роботи центрів соц. служб для молоді м. Києва 

/К. С. Шендеровський. – К : «Фірма ДОВІРА», 2002. – 158 с. 

Нормативно – правові акти 

1. Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю». «Про 

сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» : Офіц. 

вид. К. :Парлам. вид-во, 2009. – 24 c.  

2. Загальна декларація прав людини [Електронний ресурс] – Режим 

доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_01 

3. Закону України «Про мінімальний  споживчий бюджет» [Електронний 

ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – Режим доступу 

:http://zakon 

4. Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» 

[Електронний ресурс] – Режим доступу 

:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2811-12 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_01
http://zakon/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2811-12


 5. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3551-12 

6.Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/16/98 

 9. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття» [Електронний ресурс] – Режим 

доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1533-14 

10. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та 

витратами, зумовленими народженням та похованням» [Електронний 

ресурс] – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2240-14 

11. Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення 

реформування пенсійної системи» [Електронний ресурс] – Режим 

доступу :http://zakon.rada.gov.ua/go/3668-17 

 12. Закон України «Про прожитковий мінімум» [Електронний ресурс] – 

Режим доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/719-18 

10.3. Інтернет-ресурси 

1. European year for people with disabilities // European Diability Forum. -  

Режим доступу: http://www.edf-feph.org/en/events. 

2. Principles of Drug Addiction Treatment: A Research-based Guide. - 

NIDA,1999. — Режим доступу: http://165.112.78.61/PODAT/PODATl.html 

3. Акція інвалідів-спинальників. __я___я  Режим доступу: 

http://invasport.iatp. org.ua/movedis/03 7. 

4. Веб-сторінка організації «Кожній дитині». - Режим доступу: http:// 

www.everychild.org.ua/uk/about/. 

5. Веб-сторінка організції "Надія і житло для дітей». -  Режим доступу: 

http://www.hopeandhomes.org.ua. 

6. Гокунъ И. Отчет о работе центра медико-социальной реабилитации. -  

Режим доступу: http://www.upa-psychiatry.org.ua. 

 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/16/98
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1533-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2240-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/3668-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/719-18
http://165.112.78.61/PODAT/PODATl.html
http://invasport.iatp/

