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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

 

СОЦІАЛЬНА РОБОТА В УКРАЇНІ 
 (назва) 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни:  вибіркова Форма навчання:   денна, заочна 

Освітній ступінь:   бакалавр_____________________________________________  

Галузь знань:   23 Соціальна робота__________________________________  

Спеціальність:   321 Соціальна робота_________________________________  

Освітня програма:    Соціальна робота. Соціальна педагогіка______________________  

Рік навчання:   2023--2024______ Семестр:  3-8 ___________________________ 

Кількість кредитів (годин):  4   (120 год.:  20 - лекції;  28  - семінарські/ 

практичні/лабораторні/індивідуальні;   72  - самостійна робота; заочне: 6 – лекції, 6 - 

семінарські/ практичні/лабораторні/індивідуальні; 108 - самостійна робота) 

Мова викладання:   українська___________________________________________  

Посилання на курс в онлайн-платформі Moodle: https://idgu.in.ua/course/view.php?id=603 

 

2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ: Замашкіна Ольга Дмитрівна    _____________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат педагогічних наук, доцент_________ 

Кафедра:  ___________права і  соціальної роботи________________________________  

Робочій e-mail:   Pantera66@i.ua      ______ 

Години консультацій на кафедрі:    п’ятниця о 13.00 годин_____________________  

 

3. Опис та мета дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: проблеми теорії і практики вітчизняної 

соціальної роботи 

Метою вивчення дисципліни є: виокремлення закономірностей соціального виховання в 

загальному процесі розвитку суспільства та на території сучасної України, розвиток у 

майбутніх соціальних працівників вміння аналізувати суспільні явища та їх вплив на 

соціально-виховний процес. 

Передумови для вивчення дисципліни - оволодіння фаховими компетентностями, що 

формуються під час вивчення дисциплін «Соціальна робота» та «Розвиток соціальної 

педагогіки в сучасному світі». 

Міждисциплінарні зв’язки з предметами: Етика соціально-педагогічної діяльності, 

Соціальна педагогіка, Менеджмент соціальної роботи 

4. Результати навчання 

1. Знання:  знати загальну характеристику соціальної роботи в Україні; напрями та 

методи роботи з різними категоріями населення в галузі професійної діяльності, принципи 

державної політики у сфері соціальної роботи; основні закономірності, історичні та сучасні 



2 
 

досягнення практичної соціальної роботи з дітьми та молоддю та іншими категоріями 

населення; про досвід соціальної роботи в Україні та інших державах світу 

2. Уміння: критично аналізувати процес становлення в розвитку соціальної роботи як 

науки та практики в Україні, порівнювати його проходження із європейськими країнами, 

бачити перспективність розвитку основних напрямів суспільної діяльності працівників 

соціономічної сфери  

3. Комунікація: використовувати набуті знання при веденні наукових дискусій з 

актуальних проблем соціальної роботи; здатність генерувати нові ідеї й нестандартні 

підходи до їх реалізації (креативність); налагоджувати соціальну взаємодію, 

співробітництво, попереджати та розв’язувати конфлікти. 

4. Автономність та відповідальність: 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. 

 

5. Структура дисципліни 

Тема № 1. Соціальна робота як вид суспільної діяльності та навчальна дисципліна 

          

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція ( 4 год.):  

Соціальна робота як вид суспільної 

діяльності та навчальна дисципліна 

1.Сутність соціальної роботи як 

суспільної діяльності й наукової теорії. 

2.Суб'єкти та об'єкти соціальної роботи, 

їх взаємозв'язок і взаємозумовленість. 

3.Загальна мета, функції та рівні 

соціальної роботи 

4.Особливості розвитку соціальної 

роботи в Україні в сучасних умовах. 

5.Зв'язок соціальної роботи з іншими 

науками та сферами суспільного життя. 

6.Завдання соціальної роботи як 

навчальної дисципліни 

Рекомендовані джерела 

1.Заверико Н.В. (2011) Соціальна педагогіка: 

Навчальний посібник. К.: Видавничий дім «Слово». 

240 с. 

2. Карпенко О.Г. (2015) Теорія і практика соціальної 

роботи: навчальний посібник/ О.Г.Карпенко, 

Н.Ф.Романова. К.: Видавничий Дім «Слово». 408 с 

3. Лукашевич М.П. (2011) Соціальна робота (теорія і 

практика): Підручник / М.П. Лукашевич, Т.В. 

Семигіна.  К.: Каравела. 368  с. 

4. Тюптя Л. Т. (2008) Соціальна робота: навч. посібн. / 

Л. Т. Тюпля, І. Б. Іванова. К.: Знання. 574 с. 

5. Бегаль О. Сутність соціальної роботи: теоретико-

методологічні принципи дослідження 

URL:http://www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_55_81.pdf 

6. Вступ до спеціальності «Соціальна робота» : 

конспект лекцій (2017)/ укладач: В. П. Павленко. – 

Суми : Сумський державний університет.84 c. 

Семінарське заняття (4 год.): 

Соціальна робота як вид суспільної 

діяльності та навчальна дисципліна 

 

1.Соціальна робота: суспільна 

діяльність і наукова теорія.  

2.Клієнти соціальної роботи: суб'єкти та 

об'єкти соціальної роботи, їх 

взаємозв'язок і взаємозумовленість.  

3.Загальна мета, функції та рівні 

соціальної роботи 

4.Особливості розвитку соціальної 

роботи в Україні в сучасних умовах. 

5.Взаємозв'язок соціальної роботи з 

Рекомендовані джерела 

1.Заверико Н.В. (2011) Соціальна педагогіка: 

Навчальний посібник. К.: Видавничий дім «Слово». 

240 с. 

2. Карпенко О.Г. (2015) Теорія і практика соціальної 

роботи: навчальний посібник/ О.Г.Карпенко, 

Н.Ф.Романова. К.: Видавничий Дім «Слово». 408 с 

3. Лукашевич М.П. (2011) Соціальна робота (теорія і 

практика): Підручник / М.П. Лукашевич, Т.В. 

Семигіна.  К.: Каравела. 368  с. 

4. Тюптя Л. Т. (2008) Соціальна робота: навч. посібн. / 

Л. Т. Тюпля, І. Б. Іванова. К.: Знання. 574 с. 

5. Бегаль О. Сутність соціальної роботи: теоретико-

методологічні принципи дослідження 

URL:http://www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_55_81.pdf 

http://www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_55_81.pdf
http://www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_55_81.pdf
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іншими науками та сферами 

суспільного життя.  

6.Завдання соціальної роботи як 

навчальної дисципліни 

6. Соціальна робота: підручник : для студ. вищ. навч. 

закл.(2010) / В.А. Поліщук, О. П. Бартош-Пічкар, Н. 

М. Горішна та ін. ; за ред. Н.Г. Ничкало. Тернопіль : 

Збруч. 330 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати доповідь на одну з 

запропонованих тем (6-8 ст.; список 

джерел – 5-6;посилання на використану 

літературу; дотримання вимог щодо 

відсутності плагіату. термін 

виконання – не пізніше, ніж за 

тиждень до заліку) 

1.Особливості, зміст роботи і напрямки 

досліджень наукових установ і 

організацій, які проводять дослідження 

у сфері соціальної роботи. 

2.Сутність інтегративних, 

міждисциплінарних зв'язків соціальної 

роботи як науки і навчальної 

дисципліни, зв'язок з практикою 

соціальної роботи. 

Презентація (10-12 слайдів; 

відповідність змісту доповіді 

студента за матеріалами дослідження 

та оригінальність візуального 

представлення. Термін виконання – не 

пізніше, ніж за тиждень до заліку): 

1.Соціальна робота як сфера наукового 

знання. 

 

Рекомендовані джерела 
1. Андрущенко В.П. (2010) Освітня політика (огляд 

порядку денного) / В.П.Адрущенко, В.Л. Савельєв. К.: 

«МП Леся». 368с. 

2. Соціальна робота і формування громадянського 

суспільства: монографія (2008) / В. П. Бех, М. П. 

Лукашевич, М. В. Туленков; Нац. пед. ун-т імені М. 

П. Драгоманова. К. : НПУ імені М. П. Драгоманова. 

599 с. URL: http://lib.npu.edu.ua/ft/Internet/bex-soc-

robota.pdf 

3. Становлення соціальної роботи як науки в Україні. 

URL: 

https://msn.khnu.km.ua/pluginfile.php/200264/mod_resou

rce/content/1/%D0%BB%D0%B5%D0%BA_1_13.htm 

4. Чорноморденко І.В., Ткач І.Я. Соціальна робота як 

об’єкт філософування URL: 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/19

074/12-Chornomordenko.pdf?sequence=1 

5. Семигіна Т. (2020) Сучасна соціальна робота. Київ: 

Академія праці, соціальних відносин і туризму.275 с. 

 

 

Тема № 2. Основні поняття і категорії соціальної роботи 

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (4 год.): 

Основні поняття і категорії соціальної 

роботи 

1.Понятійний апарат соціальної роботи 

2.Характеристика груп понять і 

категорій соціальної роботи 

 

Рекомендовані джерела 

1.Заверико Н.В. (2011) Соціальна педагогіка: 

Навчальний посібник. К.: Видавничий дім «Слово». 

240 с. 

2. Карпенко О.Г. (2015) Теорія і практика соціальної 

роботи: навчальний посібник/ О.Г.Карпенко, 

Н.Ф.Романова. К.: Видавничий Дім «Слово». 408 с 

3. Лукашевич М.П. (2011) Соціальна робота (теорія і 

практика): Підручник / М.П. Лукашевич, Т.В. 

Семигіна.  К.: Каравела. 368  с. 

4. Тюптя Л. Т. (2008) Соціальна робота: навч. посібн. / 

Л. Т. Тюпля, І. Б. Іванова. К.: Знання. 574 с. 

5. Бегаль О. Сутність соціальної роботи: теоретико-

методологічні принципи дослідження 

URL:http://www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_55_81.pdf 

6. Вступ до спеціальності «Соціальна робота» : 

конспект лекцій (2017)/ укладач: В. П. Павленко. – 

Суми : Сумський державний університет.84 c. 

https://msn.khnu.km.ua/pluginfile.php/200264/mod_resource/content/1/%D0%BB%D0%B5%D0%BA_1_13.htm
https://msn.khnu.km.ua/pluginfile.php/200264/mod_resource/content/1/%D0%BB%D0%B5%D0%BA_1_13.htm
http://www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_55_81.pdf
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Семінарське заняття (4год.): 

Характеристика понятійного апарату 

соціальної роботи 

1.Характеристика груп понять і 

категорій соціальної роботи 

2.Характеристика понятійного апарату 

соціальної роботи 

3.Закономірності та принципи 

соціальної роботи:  сутність 

закономірностей соціальної роботи.  

4. Підходи до класифікації 

закономірностей соціальної роботи.   

5.Основні групи принципів соціальної 

роботи та їх  значення 

 

Рекомендовані джерела 

1.Заверико Н.В. (2011) Соціальна педагогіка: 

Навчальний посібник. К.: Видавничий дім «Слово». 

240 с. 

2. Карпенко О.Г. (2015) Теорія і практика соціальної 

роботи: навчальний посібник/ О.Г.Карпенко, 

Н.Ф.Романова. К.: Видавничий Дім «Слово». 408 с 

3. Лукашевич М.П. (2011) Соціальна робота (теорія і 

практика): Підручник / М.П. Лукашевич, Т.В. 

Семигіна.  К.: Каравела. 368  с. 

4. Тюптя Л. Т. (2008) Соціальна робота: навч. посібн. / 

Л. Т. Тюпля, І. Б. Іванова. К.: Знання. 574 с. 

5. Бегаль О. Сутність соціальної роботи: теоретико-

методологічні принципи дослідження 

URL:http://www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_55_81.pdf 

6. Соціальна робота: підручник : для студ. вищ. навч. 

закл.(2010) / В.А. Поліщук, О. П. Бартош-Пічкар, Н. 

М. Горішна та ін. ; за ред. Н.Г. Ничкало. Тернопіль : 

Збруч. 330 с. 

7. Семигіна Т. (2020) Сучасна соціальна робота. Київ: 

Академія праці, соціальних відносин і туризму.275 с. 

Завдання для ІНДЗ: 

Анотація статті(одна – вибором; 

об’єм 100-250 слів: термін виконання – 

не пізніше, ніж за тиждень до заліку; 

вимоги – відсутність плагіату) 

 

 

Рекомендовані джерела 
1. Лукашевич М., Семигіна Т. (2014) Соціологія 

соціальної роботи. URL:  

http://journals.uran.ua/index.php/1810-

2131/article/view/114257/108813 

2. Яковишин Р.  Соціальна робота як система 

професійної доброчинної діяльності соціального 

працівника(соціального педагога). URL: 

file:///C:/Users/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD

%D0%B8%D1%8F%20%D0%97%D0%B0%D0%BC%

D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B

0/Downloads/nvkogpth_2013_2_29%20(1).pdf 

3. Осетрова О.О. Перспективи розвитку соціальної 

роботи в сучасних реаліях України. URL: 

http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/confdocs/2016/9.pdf 

 

Тема № 3. Нормативно-правова база соціальної роботи      

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (4 год.): 

Нормативно-правова база соціальної 

роботи 

1.Нормативно-правові джерела 

соціальної роботи 

2.Характеристика джерел права 

3.Нормативно-правові основи 

соціальної роботи 

 

 Рекомендовані джерела 
1.Лукашевич М.П. (2011) Соціальна робота (теорія і 

практика): Підручник / М.П. Лукашевич, Т.В. 

Семигіна.  К.: Каравела. 368  с. 

2.Семигіна Т. (2020) Сучасна соціальна робота. 

Київ: Академія праці, соціальних відносин і 

туризму. 275 с. 

3.Тюптя Л. Т. (2008) Соціальна робота: навч. посібн. 

/ Л. Т. Тюпля, І. Б. Іванова. К.: Знання. 574 с. 

Семінарське  заняття (4 год.): 

Нормативно-правова база соціальної 

роботи 

 

1.Нормативно-правові джерела 

Рекомендовані джерела 
1.Правові основи соціальної роботи. URL: 
http://www.moodle.socosvita.kiev.ua/moodledata/filedir/8b/6

d/8b6dc2dacb0fb9986aed75be2cf416e292ce839f 
2.Соціальна робота: підручник (2010)/ В.А. 

Поліщук, О.П. Бартош-Пічкар, Н.М. Горішна, Г.В. 

http://www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_55_81.pdf
file:///C:/Users/Ð�Ñ�ÐµÐ½Ð¸Ñ�%20Ð�Ð°Ð¼Ð°Ñ�ÐºÐ¸Ð½Ð°/Downloads/nvkogpth_2013_2_29%20(1).pdf
file:///C:/Users/Ð�Ñ�ÐµÐ½Ð¸Ñ�%20Ð�Ð°Ð¼Ð°Ñ�ÐºÐ¸Ð½Ð°/Downloads/nvkogpth_2013_2_29%20(1).pdf
file:///C:/Users/Ð�Ñ�ÐµÐ½Ð¸Ñ�%20Ð�Ð°Ð¼Ð°Ñ�ÐºÐ¸Ð½Ð°/Downloads/nvkogpth_2013_2_29%20(1).pdf
file:///C:/Users/Ð�Ñ�ÐµÐ½Ð¸Ñ�%20Ð�Ð°Ð¼Ð°Ñ�ÐºÐ¸Ð½Ð°/Downloads/nvkogpth_2013_2_29%20(1).pdf
http://www.moodle.socosvita.kiev.ua/moodledata/filedir/8b/6d/8b6dc2dacb0fb9986aed75be2cf416e292ce839f
http://www.moodle.socosvita.kiev.ua/moodledata/filedir/8b/6d/8b6dc2dacb0fb9986aed75be2cf416e292ce839f
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соціальної роботи 

2.Характеристика джерел права 

3. Нормативно-правові основи 

соціальної роботи 

Лещук, О.Ю. Пришляк / За ред. Н.Г. Ничкало. – 

Тернопіль: ВАТ ТВПК «Збруч», 330 с. 

 

Завдання до ІНДЗ: 

Опрацювання законодавчої бази 

соціальної роботи: проаналізувати 

закон стосовно соціальної політики 

України (за вибором студента)- об’єм 

1 ст. А-4; термін виконання – не 

пізніше, ніж за тиждень до заліку; 

вимоги – відсутність плагіату)         

 

Рекомендовані джерела 
1.Голубенко Т. Нормативно-правове забезпечення 

соціально-правого захисту людей похилого віку 

України як передумова здійснення патронажної 

роботи: теоретичні аспекти. URL: 

file:///C:/Users/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD

%D0%B8%D1%8F%20%D0%97%D0%B0%D0%BC

%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0

%B0/Downloads/Nvuuped_2016_2_15%20(1).pdf 

2.Департамент соціальної політики. Офіційний 

інтернет-портал.. URL: 

https://dsp.kyivcity.gov.ua/content/normatyvnopravova-

baza.html 

Тема № 4. Характеристика категорій клієнтів соціальної роботи    

Перелік питань і завдань, що виноситься 

на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція ( 2 год.): 

Характеристика категорій клієнтів 

соціальної роботи 

1.Соціальна робота з сім'єю. 

2.Соціальна робота з клієнтами різного віку 

3.Соціальна робота з представниками 

проблемних груп 

4.Соціальна робота з жінками 

Рекомендовані джерела 
1. Капська А.Й. (2005)Соціальна робота: 

навчальний посібник. К.: Центр навчальної 

літератури, 328 с. 

3. Соціальні технології: світовий досвід та 

тенденції розвитку в Україні: Монографія (2008)/ 

За ред. В.В. Барабаша. – Херсон: Вид-во ПП 

Вишемирський В.С., 340 с. 

3. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. (2008)Соціальна 

робота: теорія і практика: Навч. Посіб. 2-ге 

вид. К.: Знання, 547 с. 

Семінарське  заняття (2 год.): 

Характеристика категорій клієнтів 

соціальної роботи .  

1.Методи та форми соціальної роботи з 

сім'єю, клієнтами різного віку, 

представниками проблемних груп, жінками 

 

Рекомендовані джерела 

1.Соціальна робота з різними категоріями 

клієнтів (2003): науково-навчальнометодичний 

посібник для студентів, магістрантів, аспірантів 

та спеціалістів у галузі соціальної педагогіки, 

соціальної роботи. Луганськ : «Альма-матер», 

198 с. 

2. Соціальна робота (2011): в 3 ч.  Ч. 3 : Робота з 

конкретними групами клієнтів /А. М. Бойко, Н. 

Б. Бондаренко та ін. ; за ред Т. В. Семигіної та І. 

М. Григи. К., 166 с. 

3. Соціальна робота в Україні (2004): навч. посіб 

/ І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько та ін. К. : Центр 

навчальної літератури, 256 с. 

4. Тюптя Л.Т., Іванова І. Б. (2012) Соціальна 

робота : теорія і практика :навч. посіб. 2-ге вид., 

перероб. і доп. К. : Знання, 574 с. 

5. Шахрай В. М. (2010)Технології соціальної 

роботи : Навчальний посібник. К. : Центр 

навчальної літератури, 464 с. 
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Завдання для самостійної роботи: 

 Підготувати доповідь на одну з 

запропонованих тем (6-8 ст.; список 

джерел – 5-6;посилання на використану 

літературу; дотримання вимог щодо 

відсутності плагіату. термін виконання – 

не пізніше, ніж за тиждень до заліку) 

 

1.Напрями роботи з девіантними підлітками 

2.Соціально-педагогічна  робота  з  сім’ями,  

що виховують  дітей  з  обмеженими  

фізичними можливостями 

Презентація (10-12 слайдів; відповідність 

змісту доповіді студента за матеріалами 

дослідження та оригінальність візуального 

представлення. Термін виконання – не 

пізніше, ніж за тиждень до заліку): 

 

 1.Форми роботи з сім’ями та дітьми 

 

Рекомендовані джерела 
1.Грабовенко Н. (2007) Обґрунтування змісту і 

форм соціально¬-педагогічної  роботи  з  

сім’ями,  що виховують  дітей  з  обмеженими  

фізичними можливостями  в  умовах  

реабілітаційних центрів. // Соціальна педагогіка: 

теорія та практика. №3.  С. 60 – 66 

2.Слозанська Г. Категорії клієнтів фахівція з 

соціальної роботи в об’єднаній територіальній 

громаді URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2017_2_16 

3. Полторак Л. Ю. (2020)Соціальна робота з 

різними групами клієнтів : методичні вказівки 

для спеціальності 231 «Соціальна робота» / Л. Ю. 

Полторак, Д. В. Сай. Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. 

Петра Могили, 136 с. (Методична серія ; вип. 

303) 

4.Соціально-педагогічна робота з дітьми з 

обмеженими можливостями в умовах 

реабілітаційного центру (на прикладі 

Луганського обласного центру соціальної 

реабілітації для дітей-інвалідів «Відродження») 

URL : https://vipsoft.blob.core.windows.net/contest/ 

97ce3c111dd4a170aefa016bcecd749a.pdf 

 

Тема № 5.  Управління та менеджмент у соціальній роботі     

Перелік питань і завдань, що виноситься 

на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.): 

Управління та менеджмент у соціальній 

роботі 

1.Сутність понять «управління» та 

«менеджмент».  

2.Менеджмент соціальної роботи.  

3.Складові процесу менеджменту 

соціальної роботи.  

4.Організація в менеджменті соціальної 

роботи.  

5.Менеджерські функції соціальної служби. 

6.Принципи менеджменту соціальної 

роботи.  

7.Моделі та методи взаємозв'язку об'єктів і 

суб'єктів менеджменту.  

8.Інструменти менеджменту соціальної 

роботи.  

9.Проектування - специфічний та 

актуальний інструмент менеджменту 

соціальної роботи 

Рекомендовані джерела 

1.Главацька О. Л. (2009)Менеджмент соціальної 

роботи / [курс лекцій].  Тернопіль, ТДПУ, 65 c. 

2.Зарецкий А.Д. (2008) Менеджмент социальной 

работы: учебное пособие.  Ростов: Феникс, 187с. 

3.Звєрєва І. Д. (2004) Соціальна робота в Україні / 

І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько.  К. : Центр навч. л-

ри, 256 с. 

4. Карпенко О.Г. (2015)Теорія і практика 

соціальної роботи: навчальний посібник/ 

О.Г.Карпенко, Н.Ф.Романова. К.: Видавничий 

Дім «Слово», 408 с 

5.Семигіна Т.В., Мигович І.І. (2005) Вступ до 

соціальної роботи / Т.В. Семигіна, І.І. Мигович.  

К.: Академвидав, 304с. 

6. Украинец П.П. (2005)Социальная работа: 

теория и организация / П.П. Украинец. –Мн. : 

ТетраСистемс, 2005.  288 с. 

Семінарське  заняття (4 год.): 

Управління та менеджмент у соціальній 

роботі 

 

1.Сутність понять «управління» та 

«менеджмент».  

Рекомендовані джерела 
1.Дєдов Є.Г. (2009) Професійна підготовка 

майбутніх соціальних працівників до 

менеджменту в соціальній роботі.Луганськ, 228 с. 

2. Іванова О. Л. (20000 Менеджмент в соціальній 

роботі : метод. рекомендації до навч. курсу для 

магістеріуму К. Ужгород, 42 с. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2017_2_16
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2.Менеджмент соціальної роботи.  

3.Складові процесу менеджменту 

соціальної роботи.  

4.Організація в менеджменті соціальної 

роботи.  

5.Менеджерські функції соціальної служби. 

6.Принципи менеджменту соціальної 

роботи.  

7.Моделі та методи взаємозв'язку об'єктів і 

суб'єктів менеджменту.  

8.Інструменти менеджменту соціальної 

роботи.  

.Проектування - специфічний та актуальний 

інструмент менеджменту соціальної роботи 

3. Карпенко О.Г. (2015)Теорія і практика 

соціальної роботи: навчальний посібник/ 

О.Г.Карпенко, Н.Ф.Романова. К.: Видавничий 

Дім «Слово», 2015. 408 с 

4. Сидоров В. Н. (2006) Профессиональная 

деятельность социального работника ролевой 

подход : /монография // Винница : «Глобус-

пресс», 408 с. 

5. www.management.org.ua / Ресурсний центр 

менеджмент-освіти в Україні 

6.Управління діяльністю соціальних служб : 

метод. посібник (2013)/ [авт. кол. : Н. Гусак, Н. 

Кабаченко, В. Назарук, К. Савчук, О. Савчук, Л. 

Скоропада, Л. Чорній] / упор., заг. ред. О. 

Іванова, Н. Гусак ; ПРООН в Україні, Проект 

«Підтримка реформи соціального сектору в 

Україні».  К. : К.І.С., 178 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати доповідь на одну з 

запропонованих тем (6-8 ст.; список 

джерел – 5-6;посилання на використану 

літературу; дотримання вимог щодо 

відсутності плагіату. термін виконання – 

не пізніше, ніж за тиждень до заліку) 

 

1.Структура менеджментського корпусу 

соціальної роботи в Україні 

2.Проектування як інструмент менеджменту 

соціальної роботи 

Рекомендовані джерела 
1.Головатий М. Ф., Лукашевич М.П., Дмитренко 

Г.А. (2002) Політично-правові засади соціального 

менеджменту в Україні : курс лекцій // 

Управлінські аспекти соціальної роботи.  К. : 

МАУП, 376 с.  

2.Заяц О.В. (2004) Организация, 

администрирование и управление в социальной 

Работе. Учебное пособие. Владивосток: ТИДОТ 

ДВГУ,  142с. 

3.Колков В. (2005)Определение эффективности 

социальных проектов //Социальная работа.  2005.  

№4. С. 35 – 38. 

4.Крижко В. В. (1998) Менеджмент в освіті / К. 

: ІЗМН,192с. 

5..Пєсоцька О.П., Дєдов Є.Г. (2012)Менеджмент 

соціальної роботи: навч. посіб. Для студ. Спец. 

«Соціальна робота», «Соціальна педагогіка» 

/О.П. Пєсоцька,Є.Г. Дєдов. Луганськ: Альма-

матер, 110с. 

 

Тема № 6. Соціальна робота з клієнтами різного віку  

       

Перелік питань і завдань, що виноситься 

на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція ( 2 год.): 

Соціальна робота з клієнтами різного віку 

1.Проблема вікової типології в соціальній 

роботі.  

2.Характеристика вікових періодів 

дитинства.  

3.Типологія дітей за групами ризку та 

основні види роботи соціального 

працівника.  

4.Соціальна робота з дітьми за групами 

девіантно-кримінальної поведінки.  

5.Система соціально-педагогічної роботи з 

Рекомендовані джерела 
1.Кривоконь Н. І. (2015)Проблеми соціальної 

роботи та соціальної політики в Україні : 

навчальний посібник, Чернігівський державний 

технологічний університет, 320 с. 

2.Соціальна робота в Україні : навч. Посіб (2004) / 

І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько та ін.  К. : Центр 

навчальної літератури, 2004. 256 с. 

3. Тюптя Л.Т., Іванова І. Б. (2012)Соціальна робота 

: теорія і практика : навч. посіб.  2-ге вид., перероб. 

і доп.  К. : Знання, 574 с. 

4. Шахрай В. М. (2010)Технології соціальної 

роботи : Навчальний посібник. К. : Центр 
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дітьми девіантної поведінки.  

6.Установи соціального захисту дітей.  

7.Система соціальних служб для молоді в 

Україні.  

8.Соціальна робота з молоддю.  

9.Соціальна робота з людьми зрілого віку. 

навчальної літератури, 464 с. 

Семінарське заняття (4 год.): 

Соціальна робота з клієнтами різного 

1.Проблема вікової типології в соціальній 

роботі.  

2.Характеристика вікових періодів 

дитинства.  

3.Типологія дітей за групами ризку та 

основні види роботи соціального 

працівника.  

4.Соціальна робота з дітьми за групами 

девіантно-кримінальної поведінки.  

5.Система соціально-педагогічної роботи з 

дітьми девіантної поведінки.  

6.Установи соціального захисту дітей.  

7.Система соціальних служб для молоді в 

Україні.  

8.Соціальна робота з молоддю.  

9.Соціальна робота з людьми зрілого віку. 

Рекомендовані джерела 
1.Державний стандарт соціальної послуги 

підтриманого проживання осіб похилого віку та 

осіб з інвалідністю : затверджено наказом 

Міністерства соціальної політики України 

07.06.2017 № 956 URL:: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0806-17 

2.Інтегрована програма з формування прихильності 

до АРТ у клієнтів ВІЛ-сервісних організацій та 

розвитку їх економічної самостійності. Частина ІІ. 

Втручання з формування прихильності до АРТ. 

«Школа пацієнта» / А. Бойко, Н. Дмитришина, Н. 

Тюленєва.  К. : Поліграф плюс. 2017.  130 

3.Полторак Л. Ю. (2020) Соціальна робота з 

різними групами клієнтів : методичні вказівки для 

спеціальності 231 «Соціальна робота» / Миколаїв : 

Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 136 с.  (Методична 

серія ; вип. 303) 

4.Соціальна робота : в 3 ч.  Ч. 3 : Робота з 

конкретними групами клієнтів /А. М. Бойко, Н. Б. 

Бондаренко та ін. ; за ред Т. В. Семигіної та І. М. 

Григи. К., 2011., 166 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

 Підготувати доповідь на одну з 

запропонованих тем (6-8 ст.; список 

джерел – 5-6;посилання на використану 

літературу; дотримання вимог щодо 

відсутності плагіату. термін виконання – 

не пізніше, ніж за тиждень до заліку) 

 

Актуальні проблеми теорії та практики 

соціальної роботи з різними клієнтами 

різного віку 

 

Завдання до ІНДЗ: 

Анотація статті(одна – за вибором;об’єм 

100-250 слів: термін виконання – не пізніше, 

ніж за тиждень до заліку; вимоги – 

відсутність плагіату) 

 

1. Супрун М. Девіантна поведінка дітей і 

підлітків: соціально-психологічний аспект / 

Микола Супрун, Наталія Перепечина // 

Практична психологія і соціальна робота. – 

2009.- №2 (34).- С. 178-186. 

2. Романова Н. Надання послуг потерпілим 

від насильства у сім’ї: законодавчий аспект 

Рекомендовані джерела 
1. Державний стандарт соціальної послуги 

підтриманого проживання осіб похилого віку та 

осіб з інвалідністю : затверджено наказом 

Міністерства соціальної політики України 

07.06.2017 № 956. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ 

laws/show/z0806-17. 

2. Історія, теорія і практика соціальної роботи в 

Україні (2005(: навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів /Упорядники: С.Я. 

Харченко, М.С. Кратінов, Л.Ц. Ваховський, О.П. 

Песоцька, В.О. Кратінова, О.Л. Караман.  

Луганськ: Альма-матер,.  408 с. 

3. Соціальна робота в Україні (2004): Навч. посіб. / 

І.Д. Звєрєва, О.В. Безпалько, С.Я. Харченко та ін..; 

За заг. ред. І.Д. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової.  К.: 

Центр навчальної літератури, 256 с. 

4. Покращення якості соціальних послуг дітям і 

сім’ям в громаді: узагальнений досвід URL: 

https://childfund.org.ua/Uploads/Files/books_pdf/pokr

ascheny_poslug_exp.pdf 

5. Теорії і методи соціальної роботи (2005): 

Підручник для студентів вищих навчальних 

закладів /За ред.. Т.В. Семигіної, І.І. Миговича. К.: 

Академвидав, 328 с. 
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/ Н. Романова, Т. Семигіна // Соціальна 

політика і соціальна робота. - 2008.– № 2.-

С. 58–70. 

 

Тема №  7.  Особистісно професійні характеристики соціального працівника   

Перелік питань і завдань, що виноситься 

на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

Особистісно професійні характеристики 

соціального працівника  

1.Предметно-інструментальна основа 

професійної діяльності соціального 

працівника.  

2.Основні компетенції соціального 

працівника.  

3.Кваліфікаційні вимоги до соціального 

працівника.  

4.Сфери діяльності та функції соціального 

працівника: аналіз предметної сфери 

соціальної роботи; обов'язки соціального 

працівника та його професіоналізм; 

функціональний аспект діяльності 

соціального працівника.  

5.Етика соціального працівника: сутність 

поняття «професійна етика»; етичні 

принципи соціального працівника 

Рекомендовані джерела 
1.Капська А.Й. (2005) Соціальна робота: 

навчальний посібник.  К.: Центр навчальної 

літератури, 328 с. 

2. Професія – соціальний працівник / упоряд. : 

О. Главник ; за заг. ред.К. Шендеровського, І. 

Ткач.  К. : Главник, 2006.  112 с. 

3. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б.(2008) Соціальна 

робота: теорія і практика: Навч. Посіб.  2-ге вид.  

К.: Знання, 547 с 

 4. Шахрай В. М. (2010) Технології соціальної 

роботи : Навчальний посібник. К. : Центр 

навчальної літератури, 464 с. 

Семінарське заняття (4 год.): 

Особистісно професійні характеристики 

соціального працівника 

1.Основні компетенції соціального 

працівника.  

2.Кваліфікаційні вимоги до соціального 

працівника.  

3.Сфери діяльності та функції соціального 

працівника: аналіз предметної сфери 

соціальної роботи; обов'язки соціального 

працівника та його професіоналізм; 

функціональний аспект діяльності 

соціального працівника.  

4.Етика соціального працівника: сутність 

поняття «професійна етика»; етичні 

принципи соціального працівника 

Рекомендовані джерела 
1. Барахтян М. Специфіка творчої професійної 

діяльності соціального педагога. URL:  

https://ru.osvita.ua/school/method/upbring/1092/ 

2.Голова Н. Професійна компетентність 

працівників соціальної сфери до виконання 

соціальних ролей в практичній діяльності. URL: 

znpkp_sp_2015_24_6.pdf  

3.Довідник кваліфікаційних характеристик 

професій працівників. Випуск 80 «Соціальні 

послуги» URL: 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=n0001203-98 

4. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери 

(2013) / за заг. ред. проф. І.Д. Звєрєвої.  2-ге вид.  

Київ : Сімферополь : Універсум,  536 с. 

5.Кабусь Н.Д. Професійна творчість соціального 

педагога: суть та основні напрями. URL: 

_2013_32_33%20(1).pdf 

Завдання для самостійної роботи: 

 Підготувати доповідь на одну з 

запропонованих тем (6-8 ст.; список 

джерел – 5-6;посилання на використану 

літературу; дотримання вимог щодо 

відсутності плагіату. термін виконання – 

не пізніше, ніж за тиждень до заліку) 

 

Рекомендовані джерела  

1.Карпенко О. Г. (2007) Професійна підготовка 

соціальних працівників в умовах 

університетської освіти:науково-методичний та 

організаційно-технологічний аспект : 

монографія / за заг. ред.С. Я. Харченко.  

Дрогобич : Коло, 374 с. 

2.Павлишина Н.Б. Аналіз сучасного стану 

готовності майбутніх соціальних працівників до 
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1.Готовність соціального працівника до 

професійної діяльності 

2.Професійне вигоряння фахівців 

соціальної сфери 

 

професійної діяльності в закладах соціального 

обслуговування людей похилого віку. URL:  
https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3304 
3.Савицька А.  Готовність майбутніх соціальних 

працівників до професійної діяльності: 

порівняльний аналіз URL:  

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2018_2_24. 

4.Федорак Я. Яку користь може принести вам 

наставник чи ментор URL:  

//http://www.management.com.ua 

5.Файчук О. Готовність майбутніх соціальних 

працівників до роботи з бездомними 

громадянами. URL: 

http://pednauki.chdu.edu.ua/article/viewFile/89701/

85058 

 

Тема 8. Історія розвитку соціальної роботи в Україні 

 

Перелік питань і завдань, що виноситься 

на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.): 

Історія розвитку соціальної роботи в 

Україні 

1.Форми соціальної допомоги східних 

слов'ян.  

2.Тенденції благодійності у Київській Русі. 

3.Княжа підтримка і захист.   

4.Церковно-монастирські форми опіки. 

5.Особливості соціальної роботи  у період 

українського Відродження.  

6.Особливості опіки над вразливими 

верствами населення в Запорізькій Січі. 

7.Характеристка державної системи захисту 

нужденних.  

8.Приватна благодійність в Україні. 

9.Система соціальної роботи періоду 

існування радянської влади на території 

України.  

10.Становлення системи соціальної роботи 

в незалежній Україні    

Рекомендовані джерела 

1. Історія, теорія і практика соціальної роботи в 

Україні: (2004)Наук. навч.-методичний посібник / 

Харченко С. Я., Кратінов М. С., Ваховський Л. У. 

та ін. –Луганськ: Альма-матер,  321 с. 

2. Зайченко І.В. (2010)Історія педагогіки. У двох 

книгах. Книга І. Історія зарубіжної педагогіки: 

[навч. пос.] / І.В.Зайченко.К.: Слово, 624 с. 

3.Капська А.Й.  (2005)Соціальна робота: навчаль

ний посібник. К.: Центр навчальної 

літератури,  328 с. 

4.Лукашевич М. П. (2007)Соціальна робота 

(теорія і практика) : навч. посіб. / М. П. 

Лукашевич, Т. В. Семигіна.  Київ : ІПК ДСЗУ, 

341 с.  

5. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б.  (2008) Соціальна 

робота: теорія і практика: Навч. Посіб.  2-ге вид. 

К.: Знання,  547 с. 

Семінарське заняття (4 год.): 

Історія розвитку соціальної роботи в 

Україні 

1.Форми соціальної допомоги східних 

слов'ян.  

2.Тенденції благодійності у Київській Русі. 

3.Княжа підтримка і захист.   

4.Церковно-монастирські форми опіки. 

5.Особливості соціальної роботи  у період 

українського Відродження.  

6.Особливості опіки над вразливими 

верствами населення в Запорізькій Січі. 

7.Характеристка державної системи захисту 

Рекомендовані джерела 

1.Замашкіна О. (2018) Історія соціальної роботи 

навчально-методичні рекомендації на допомогу 

бакалаврам і магістрантам вищих закладів освіти 

(за спеціальністю 231 Соціальна робота) URL: 

http://dspace.idgu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6

14/browse?type=author&value=%D0%97%D0%B0

%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D1%96%

D0%BD%D0%B0%2C+%D0%9E.%D0%94. 

2. Социальная работа: теория и практика (2008): 

Учебное пособие / Отв. ред. д.и.н., Е.И. 

Холостова; д.и.н., проф. А.С. Сорвина.  М. : 

ИНФРА-М,  415с. 

3. Соціальна робота в Україні: навч. посіб. / І.Д. 

https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3304
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нужденних.  

8.Приватна благодійність в Україні. 

9.Система соціальної роботи періоду 

існування радянської влади на території 

України.  

10.Становлення системи соціальної роботи 

в незалежній Україні    

Зверєва, О.В. Безпалько, С.Я. Харченко та ін. / За 

заг. ред І.Д. Зверєвої, Г.М. Лактіонової.  К. : 

Центр навчальної літератури, 2004. – 256 с. 

4.Фирсов М. В. (2007) История социальной 

работы : учеб. пособ. / 2-е  изд.  Москва ; Киров : 

Акад. проект ; Константа,  608 с.  

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати доповідь на одну з 

запропонованих тем (6-8 ст.; список 

джерел – 5-6;посилання на використану 

літературу; дотримання вимог щодо 

відсутності плагіату. термін виконання – 

не пізніше, ніж за тиждень до заліку) 

 

1.Історія та сучасний стан соціальної 

роботи країнах американського континенту 

(країна на вибір студента).  

2. Історія та сучасний стан соціальної 

роботи в європейських країнах (країна на 

вибір студента). 

  

 

Рекомендовані джерела 

1.Васюк О.В. (2012)Історія соціальної педагогіка 

за кордоном: навч.-метод. посіб. / К. : НАКККіМ 

, 182 с. 

2.Зайченко І.В. (2010)Історія педагогіки. У двох 

книгах. Книга І. Історія зарубіжної педагогіки: 

[навч. пос.] .К.: Слово, 624 с 

3. Історія соціального виховання (з давніх часів 

до середини ХХ століття) :хрестоматія / упоряд.: 

О. С. Радул, Т. О. Кравцова, С. В. Куркіна та ін.     

Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2010.  464 с.  

4.Історія соціальної педагогіки та соціальної 

роботи: Курс лекцій / Поліщук В. А., Янкович О. 

І.  Тернопіль: ТДПУ, 2009.  256 с. 

5.Кубіцький С. О.  (2009)Історі я соціальної 

роботи в зарубіжних країнах : навч. посіб. /  Київ 

: ДАКККіМ, 298 с.  

6.Кубіцький С. О. (2010)Історія соціальної 

роботи в зарубіжних країнах у схемах і  

таблицях : навч. посіб. Київ : ДАКККіМ, 124 с 

Для заочного відділення 

Тема № 1. Соціальна робота як вид суспільної діяльності та навчальна дисципліна 

          

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція ( 1 год.):  

Соціальна робота як вид суспільної 

діяльності та навчальна дисципліна 

1.Сутність соціальної роботи як 

суспільної діяльності й наукової теорії. 

2.Суб'єкти та об'єкти соціальної роботи, 

їх взаємозв'язок і взаємозумовленість. 

3.Загальна мета, функції та рівні 

соціальної роботи 

  

 

Рекомендовані джерела 

1.Заверико Н.В. (2011) Соціальна педагогіка: 

Навчальний посібник. К.: Видавничий дім «Слово». 

240 с. 

2. Карпенко О.Г. (2015) Теорія і практика соціальної 

роботи: навчальний посібник/ О.Г.Карпенко, 

Н.Ф.Романова. К.: Видавничий Дім «Слово». 408 с 

3. Лукашевич М.П. (2011) Соціальна робота (теорія і 

практика): Підручник / М.П. Лукашевич, Т.В. 

Семигіна.  К.: Каравела. 368  с. 

4. Тюптя Л. Т. (2008) Соціальна робота: навч. посібн. / 

Л. Т. Тюпля, І. Б. Іванова. К.: Знання. 574 с. 

5. Бегаль О. Сутність соціальної роботи: теоретико-

методологічні принципи дослідження 

URL:http://www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_55_81.pdf 

6. Вступ до спеціальності «Соціальна робота» : 

конспект лекцій (2017)/ укладач: В. П. Павленко.  

Суми : Сумський державний університет.84 c. 

Семінарське заняття (1 год.): 

Соціальна робота як вид суспільної 

діяльності та навчальна дисципліна 

 

Рекомендовані джерела 

1.Заверико Н.В. (2011) Соціальна педагогіка: 

Навчальний посібник. К.: Видавничий дім «Слово». 

240 с. 

http://www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_55_81.pdf
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1.Особливості розвитку соціальної 

роботи в Україні в сучасних умовах. 

2.Взаємозв'язок соціальної роботи з 

іншими науками та сферами 

суспільного життя.  

3.Завдання соціальної роботи як 

навчальної дисципліни 

2. Карпенко О.Г. (2015) Теорія і практика соціальної 

роботи: навчальний посібник/ О.Г.Карпенко, 

Н.Ф.Романова. К.: Видавничий Дім «Слово». 408 с 

3. Лукашевич М.П. (2011) Соціальна робота (теорія і 

практика): Підручник / М.П. Лукашевич, Т.В. 

Семигіна.  К.: Каравела. 368  с. 

4. Тюптя Л. Т. (2008) Соціальна робота: навч. посібн. / 

Л. Т. Тюпля, І. Б. Іванова. К.: Знання. 574 с. 

5. Бегаль О. Сутність соціальної роботи: теоретико-

методологічні принципи дослідження 

URL:http://www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_55_81.pdf 

6. Соціальна робота: підручник : для студ. вищ. навч. 

закл.(2010) / В.А. Поліщук, О. П. Бартош-Пічкар, Н. 

М. Горішна та ін. ; за ред. Н.Г. Ничкало. Тернопіль : 

Збруч. 330 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати доповідь на одну з 

запропонованих тем (6-8 ст.; список 

джерел – 5-6;посилання на використану 

літературу; дотримання вимог щодо 

відсутності плагіату. термін 

виконання – не пізніше, ніж за 

тиждень до заліку) 

1.Особливості, зміст роботи і напрямки 

досліджень наукових установ і 

організацій, які проводять дослідження 

у сфері соціальної роботи. 

2.Сутність інтегративних, 

міждисциплінарних зв'язків соціальної 

роботи як науки і навчальної 

дисципліни, зв'язок з практикою 

соціальної роботи. 

Презентація (10-12 слайдів; 

відповідність змісту доповіді 

студента за матеріалами дослідження 

та оригінальність візуального 

представлення. Термін виконання – не 

пізніше, ніж за тиждень до заліку): 

1.Соціальна робота як сфера наукового 

знання. 

Рекомендовані джерела 
1. Андрущенко В.П. (2010) Освітня політика (огляд 

порядку денного) / В.П.Адрущенко, В.Л. Савельєв. К.: 

«МП Леся». 368с. 

2. Соціальна робота і формування громадянського 

суспільства: монографія (2008) / В. П. Бех, М. П. 

Лукашевич, М. В. Туленков; Нац. пед. ун-т імені М. 

П. Драгоманова. К. : НПУ імені М. П. Драгоманова. 

599 с. URL: http://lib.npu.edu.ua/ft/Internet/bex-soc-

robota.pdf 

3. Становлення соціальної роботи як науки в Україні. 

URL: 

https://msn.khnu.km.ua/pluginfile.php/200264/mod_resou

rce/content/1/%D0%BB%D0%B5%D0%BA_1_13.htm 

4. Чорноморденко І.В., Ткач І.Я. Соціальна робота як 

об’єкт філософування URL: 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/19

074/12-Chornomordenko.pdf?sequence=1 

5. Семигіна Т. (2020) Сучасна соціальна робота. Київ: 

Академія праці, соціальних відносин і туризму.275 с. 

 

Тема № 2. Основні поняття і категорії соціальної роботи 

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (1 год.): 

Основні поняття і категорії соціальної 

роботи 

1.Понятійний апарат соціальної роботи 

2.Характеристика груп понять і 

категорій соціальної роботи 

 

Рекомендовані джерела 
Заверико Н.В. (2011) Соціальна педагогіка: 

Навчальний посібник. К.: Видавничий дім «Слово». 

240 с. 

2. Карпенко О.Г. (2015) Теорія і практика соціальної 

роботи: навчальний посібник/ О.Г.Карпенко, 

Н.Ф.Романова. К.: Видавничий Дім «Слово». 408 с 

3. Лукашевич М.П. (2011) Соціальна робота (теорія і 

практика): Підручник / М.П. Лукашевич, Т.В. 

Семигіна.  К.: Каравела. 368  с. 

http://www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_55_81.pdf
https://msn.khnu.km.ua/pluginfile.php/200264/mod_resource/content/1/%D0%BB%D0%B5%D0%BA_1_13.htm
https://msn.khnu.km.ua/pluginfile.php/200264/mod_resource/content/1/%D0%BB%D0%B5%D0%BA_1_13.htm
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4. Тюптя Л. Т. (2008) Соціальна робота: навч. посібн. / 

Л. Т. Тюпля, І. Б. Іванова. К.: Знання. 574 с. 

5. Бегаль О. Сутність соціальної роботи: теоретико-

методологічні принципи дослідження 

URL:http://www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_55_81.pdf 

6. Вступ до спеціальності «Соціальна робота» : 

конспект лекцій (2017)/ укладач: В. П. Павленко.  

Суми : Сумський державний університет.84 c. 

Семінарське заняття (1год.): 

Характеристика понятійного апарату 

соціальної роботи 

1.Закономірності та принципи 

соціальної роботи:  сутність 

закономірностей соціальної роботи.  

 2.Підходи до класифікації 

закономірностей соціальної роботи.   

 3.Основні групи принципів соціальної 

роботи та їх  значення 

 

Рекомендовані джерела 
.Заверико Н.В. (2011) Соціальна педагогіка: 

Навчальний посібник. К.: Видавничий дім «Слово». 

240 с. 

2. Карпенко О.Г. (2015) Теорія і практика соціальної 

роботи: навчальний посібник/ О.Г.Карпенко, 

Н.Ф.Романова. К.: Видавничий Дім «Слово». 408 с 

3. Лукашевич М.П. (2011) Соціальна робота (теорія і 

практика): Підручник / М.П. Лукашевич, Т.В. 

Семигіна.  К.: Каравела. 368  с. 

4. Тюптя Л. Т. (2008) Соціальна робота: навч. посібн. / 

Л. Т. Тюпля, І. Б. Іванова. К.: Знання. 574 с. 

5. Бегаль О. Сутність соціальної роботи: теоретико-

методологічні принципи дослідження 

URL:http://www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_55_81.pdf 

6. Соціальна робота: підручник : для студ. вищ. навч. 

закл.(2010) / В.А. Поліщук, О. П. Бартош-Пічкар, Н. 

М. Горішна та ін. ; за ред. Н.Г. Ничкало. Тернопіль : 

Збруч. 330 с. 

7. Семигіна Т. (2020) Сучасна соціальна робота. Київ: 

Академія праці, соціальних відносин і туризму.275 с. 

Завдання до ІНДЗ: 

Анотація статті(одна – за вибором, 

об’єм 100-250 слів: термін виконання – 

не пізніше, ніж за тиждень до заліку; 

вимоги – відсутність плагіату) 

 

 

Рекомендовані джерела 
1. Лукашевич М., Семигіна Т. (2014) Соціологія 

соціальної роботи. URL:  

http://journals.uran.ua/index.php/1810-

2131/article/view/114257/108813 

2. Яковишин Р.  Соціальна робота як система 

професійної доброчинної діяльності соціального 

працівника(соціального педагога). URL: 

file:///C:/Users/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD

%D0%B8%D1%8F%20%D0%97%D0%B0%D0%BC%

D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B

0/Downloads/nvkogpth_2013_2_29%20(1).pdf 

3. Осетрова О.О. Перспективи розвитку соціальної 

роботи в сучасних реаліях України. URL: 

http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/confdocs/2016/9.pdf 

 

 

Тема № 3. Нормативно-правова база соціальної роботи      

Перелік питань і завдань, що 

виноситься на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (1 год.): 

Нормативно-правова база соціальної 

роботи 

1.Нормативно-правові джерела 

соціальної роботи 

2.Характеристика джерел права 

 Рекомендовані джерела 
1.Лукашевич М.П. (2011) Соціальна робота (теорія і 

практика): Підручник / М.П. Лукашевич, Т.В. 

Семигіна.  К.: Каравела. 368  с. 

2.Семигіна Т. (2020) Сучасна соціальна робота. 

Київ: Академія праці, соціальних відносин і 

http://www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_55_81.pdf
http://www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_55_81.pdf
file:///C:/Users/Ð�Ñ�ÐµÐ½Ð¸Ñ�%20Ð�Ð°Ð¼Ð°Ñ�ÐºÐ¸Ð½Ð°/Downloads/nvkogpth_2013_2_29%20(1).pdf
file:///C:/Users/Ð�Ñ�ÐµÐ½Ð¸Ñ�%20Ð�Ð°Ð¼Ð°Ñ�ÐºÐ¸Ð½Ð°/Downloads/nvkogpth_2013_2_29%20(1).pdf
file:///C:/Users/Ð�Ñ�ÐµÐ½Ð¸Ñ�%20Ð�Ð°Ð¼Ð°Ñ�ÐºÐ¸Ð½Ð°/Downloads/nvkogpth_2013_2_29%20(1).pdf
file:///C:/Users/Ð�Ñ�ÐµÐ½Ð¸Ñ�%20Ð�Ð°Ð¼Ð°Ñ�ÐºÐ¸Ð½Ð°/Downloads/nvkogpth_2013_2_29%20(1).pdf
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  туризму. 275 с. 

3.Тюптя Л. Т. (2008) Соціальна робота: навч. посібн. 

/ Л. Т. Тюпля, І. Б. Іванова. К.: Знання. 574 с. 

Семінарське  заняття (1 год.): 

Нормативно-правова база соціальної 

роботи 

 

1.Нормативно-правові основи 

соціальної роботи 

 

Рекомендовані джерела 
1.Правові основи соціальної роботи. URL: 
http://www.moodle.socosvita.kiev.ua/moodledata/filedir/8b/6

d/8b6dc2dacb0fb9986aed75be2cf416e292ce839f 
2.Соціальна робота: підручник (2010)/ В.А. 

Поліщук, О.П. Бартош-Пічкар, Н.М. Горішна, Г.В. 

Лещук, О.Ю. Пришляк / За ред. Н.Г. Ничкало.  

Тернопіль: ВАТ ТВПК «Збруч», 330 с. 

Завдання до ІНДЗ: Опрацювання 

законодавчої бази соціальної роботи: 

проаналізувати закон стосовно 

соціальної політики України (за 

вибором студента)- об’єм 1 ст. А-4; 

термін виконання – не пізніше, ніж за 

тиждень до заліку; вимоги – 

відсутність плагіату)         

 

 

Рекомендовані джерела 
1.Голубенко Т. Нормативно-правове забезпечення 

соціально-правого захисту людей похилого віку 

України як передумова здійснення патронажної 

роботи: теоретичні аспекти. URL: 

file:///C:/Users/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD

%D0%B8%D1%8F%20%D0%97%D0%B0%D0%BC

%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0

%B0/Downloads/Nvuuped_2016_2_15%20(1).pdf 

2.Департамент соціальної політики. Офіційний 

інтернет-портал.. URL: 

https://dsp.kyivcity.gov.ua/content/normatyvnopravova-

baza.html 

Тема № 4. Характеристика категорій клієнтів соціальної роботи    

Перелік питань і завдань, що виноситься 

на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція ( 1 год.): 

Характеристика категорій клієнтів 

соціальної роботи 

1.Соціальна робота з сім'єю. 

2.Соціальна робота з клієнтами різного віку 

3.Соціальна робота з представниками 

проблемних груп 

4.Соціальна робота з жінками 

Рекомендовані джерела 
1. Капська А.Й. (2005)Соціальна робота: 

навчальний посібник. К.: Центр навчальної 

літератури, 328 с. 

3. Соціальні технології: світовий досвід та 

тенденції розвитку в Україні: Монографія (2008)/ 

За ред. В.В. Барабаша. Херсон: Вид-во ПП 

Вишемирський В.С., 340 с. 

3. Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. (2008)Соціальна 

робота: теорія і практика: Навч. Посіб. 2-ге 

вид. К.: Знання, 547 с. 

Семінарське  заняття (1 год.): 

Характеристика категорій клієнтів 

соціальної роботи .  

1.Методи та форми соціальної роботи з 

сім'єю, клієнтами різного віку, 

представниками проблемних груп, жінками 

 

Рекомендовані джерела 

1.Соціальна робота з різними категоріями 

клієнтів (2003): науково-навчальнометодичний 

посібник для студентів, магістрантів, аспірантів 

та спеціалістів у галузі соціальної педагогіки, 

соціальної роботи. Луганськ : «Альма-матер», 

198 с. 

2. Соціальна робота (2011): в 3 ч.  Ч. 3 : Робота з 

конкретними групами клієнтів /А. М. Бойко, Н. 

Б. Бондаренко та ін. ; за ред Т. В. Семигіної та І. 

М. Григи. К., 166 с. 

3. Соціальна робота в Україні (2004): навч. посіб 

/ І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько та ін. К. : Центр 

навчальної літератури, 256 с. 

4. Тюптя Л.Т., Іванова І. Б. (2012) Соціальна 

робота : теорія і практика :навч. посіб. 2-ге вид., 

http://www.moodle.socosvita.kiev.ua/moodledata/filedir/8b/6d/8b6dc2dacb0fb9986aed75be2cf416e292ce839f
http://www.moodle.socosvita.kiev.ua/moodledata/filedir/8b/6d/8b6dc2dacb0fb9986aed75be2cf416e292ce839f
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перероб. і доп. К. : Знання, 574 с. 

5. Шахрай В. М. (2010)Технології соціальної 

роботи : Навчальний посібник. К. : Центр 

навчальної літератури, 464 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

 Підготувати доповідь на одну з 

запропонованих тем (6-8 ст.; список 

джерел – 5-6;посилання на використану 

літературу; дотримання вимог щодо 

відсутності плагіату. термін виконання – 

не пізніше, ніж за тиждень до заліку) 

 

1.Напрями роботи з девіантними підлітками 

2.Соціально-педагогічна  робота  з  сім’ями,  

що виховують  дітей  з  обмеженими  

фізичними можливостями 

 

Презентація (10-12 слайдів; відповідність 

змісту доповіді студента за матеріалами 

дослідження та оригінальність візуального 

представлення. Термін виконання – не 

пізніше, ніж за тиждень до заліку): 

 

 1.Форми роботи з сім’ями та дітьми 

Рекомендовані джерела 
1.Грабовенко Н. (2007) Обґрунтування змісту і 

форм соціально-педагогічної  роботи  з  сім’ями,  

що виховують  дітей  з  обмеженими  фізичними 

можливостями  в  умовах  реабілітаційних 

центрів. // Соціальна педагогіка: теорія та 

практика. №3.  С. 60 – 66 

2.Слозанська Г. Категорії клієнтів фахівція з 

соціальної роботи в об’єднаній територіальній 

громаді URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2017_2_16 

3. Полторак Л. Ю. (2020)Соціальна робота з 

різними групами клієнтів : методичні вказівки 

для спеціальності 231 «Соціальна робота» / Л. Ю. 

Полторак, Д. В. Сай. Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. 

Петра Могили, 136 с. (Методична серія ; вип. 

303) 

4.Соціально-педагогічна робота з дітьми з 

обмеженими можливостями в умовах 

реабілітаційного центру (на прикладі 

Луганського обласного центру соціальної 

реабілітації для дітей-інвалідів «Відродження») 

URL : https://vipsoft.blob.core.windows.net/contest/ 

97ce3c111dd4a170aefa016bcecd749a.pdf 

 

Тема № 5.  Управління та менеджмент у соціальній роботі     

Перелік питань і завдань, що виноситься 

на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.): 

Управління та менеджмент у соціальній 

роботі 

1.Сутність понять «управління» та 

«менеджмент».  

2.Менеджмент соціальної роботи.  

3.Складові процесу менеджменту 

соціальної роботи.  

4.Організація в менеджменті соціальної 

роботи.  

5.Менеджерські функції соціальної служби. 

6.Принципи менеджменту соціальної 

роботи.  

7.Моделі та методи взаємозв'язку об'єктів і 

суб'єктів менеджменту.  

8.Інструменти менеджменту соціальної 

роботи.  

9.Проектування - специфічний та 

актуальний інструмент менеджменту 

соціальної роботи 

Рекомендовані джерела 

1.Главацька О. Л. (2009)Менеджмент соціальної 

роботи / [курс лекцій] /О. Л. Главацька  

Тернопіль, ТДПУ, 65 c. 

2.Зарецкий А.Д. (2008) Менеджмент социальной 

работы: учебное пособие. Ростов: Феникс, 187с. 

3.Звєрєва І. Д. (2004) Соціальна робота в Україні / 

І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько.  К. : Центр навч. л-

ри, 256 с. 

4. Карпенко О.Г. (2015). Теорія і практика 

соціальної роботи: навчальний посібник/ 

О.Г.Карпенко, Н.Ф.Романова. К.: Видавничий 

Дім «Слово», 408 с 

5.Семигіна Т.В., Мигович І.І. (2005) Вступ до 

соціальної роботи / Т.В. Семигіна, І.І. Мигович.  

К.: Академвидав, 304с. 

6. Украинец П.П. (2005)Социальная работа: 

теория и организация / П.П. Украинец.  Мн. : 

ТетраСистемс, 2005.  288 с. 

Семінарське  заняття (1 год.): 

Управління та менеджмент у соціальній 

Рекомендовані джерела 
1.Дєдов Є.Г. (2009) Професійна підготовка 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2017_2_16
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роботі 

 

1.Сутність понять «управління» та 

«менеджмент».  

2.Менеджмент соціальної роботи.  

3.Складові процесу менеджменту 

соціальної роботи.  

4.Організація в менеджменті соціальної 

роботи.  

5.Менеджерські функції соціальної служби. 

6.Принципи менеджменту соціальної 

роботи.  

7.Моделі та методи взаємозв'язку об'єктів і 

суб'єктів менеджменту.  

8.Інструменти менеджменту соціальної 

роботи.  

9.Проектування - специфічний та 

актуальний інструмент менеджменту 

соціальної роботи 

майбутніх соціальних працівників до 

менеджменту в соціальній роботі.Луганськ, 228 с. 

2. Іванова О. Л. (2000) Менеджмент в соціальній 

роботі : метод. рекомендації до навч. курсу для 

магістеріуму К. Ужгород, 42 с. 

3. Карпенко О.Г. (2015)Теорія і практика 

соціальної роботи: навчальний посібник/ 

О.Г.Карпенко, Н.Ф.Романова. К.: Видавничий 

Дім «Слово», 2015. 408 с 

4. Сидоров В. Н. (2006) Профессиональная 

деятельность социального работника ролевой 

подход : /монография // Винница : «Глобус-

пресс», 408 с. 

5. www.management.org.ua / Ресурсний центр 

менеджмент-освіти в Україні 

6.Управління діяльністю соціальних служб : 

метод. посібник (2013)/ [авт. кол. : Н. Гусак, Н. 

Кабаченко, В. Назарук, К. Савчук, О. Савчук, Л. 

Скоропада, Л. Чорній] / упор., заг. ред. О. 

Іванова, Н. Гусак ; ПРООН в Україні, Проект 

«Підтримка реформи соціального сектору в 

Україні».  К. : К.І.С., 178 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати доповідь на одну з 

запропонованих тем (6-8 ст.; список 

джерел – 5-6;посилання на використану 

літературу; дотримання вимог щодо 

відсутності плагіату. термін виконання – 

не пізніше, ніж за тиждень до заліку) 

 

1.Структура менеджментського корпусу 

соціальної роботи в Україні 

2.Проектування як інструмент менеджменту 

соціальної роботи 

Рекомендовані джерела 
1.Головатий М. Ф., Лукашевич М.П., Дмитренко 

Г.А. (2002) Політично-правові засади соціального 

менеджменту в Україні : курс лекцій // 

Управлінські аспекти соціальної роботи.  К. : 

МАУП, 376 с.  

2.Заяц О.В. (2004) Организация, 

администрирование и управление в социальной 

Работе. Учебное пособие. Владивосток: ТИДОТ 

ДВГУ,  142с. 

3.Колков В. (2005)Определение эффективности 

социальных проектов //Социальная работа.  2005.  

№4. С. 35 – 38. 

4.Крижко В. В. (1998) Менеджмент в освіті / К. 

: ІЗМН,192с. 

5..Пєсоцька О.П., Дєдов Є.Г. (2012)Менеджмент 

соціальної роботи: навч. посіб. Для студ. Спец. 

«Соціальна робота», «Соціальна педагогіка» 

/О.П. Пєсоцька,Є.Г. Дєдов. Луганськ: Альма-

матер, 110с. 

 

Тема № 6. Соціальна робота з клієнтами різного віку  

       

Перелік питань і завдань, що виноситься 

на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція ( 1 год.): 

Соціальна робота з клієнтами різного віку 

1.Проблема вікової типології в соціальній 

роботі.  

2.Характеристика вікових періодів 

дитинства.  

3.Типологія дітей за групами ризку та 

основні види роботи соціального 

Рекомендовані джерела 
1.Кривоконь Н. І. (2015)Проблеми соціальної 

роботи та соціальної політики в Україні : 

навчальний посібник,Чернігівський державний 

технологічний університет, 320 с. 

2.Соціальна робота в Україні : навч. Посіб (2004) / 

І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько та ін.  К. : Центр 

навчальної літератури, 2004. 256 с. 
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працівника.  

4.Соціальна робота з дітьми за групами 

девіантно-кримінальної поведінки.  

5.Система соціально-педагогічної роботи з 

дітьми девіантної поведінки.  

6.Установи соціального захисту дітей.  

7.Система соціальних служб для молоді в 

Україні.  

8.Соціальна робота з молоддю.  

9.Соціальна робота з людьми зрілого віку. 

3. Тюптя Л.Т., Іванова І. Б. (2012)Соціальна робота 

: теорія і практика : навч. посіб.  2-ге вид., перероб. 

і доп.  К. : Знання, 574 с. 

4. Шахрай В. М. (2010)Технології соціальної 

роботи : Навчальний посібник. К. : Центр 

навчальної літератури, 464 с. 

Семінарське заняття (1 год.): 

Соціальна робота з клієнтами різного віку 

1.Проблема вікової типології в соціальній 

роботі.  

2.Характеристика вікових періодів 

дитинства.  

3.Типологія дітей за групами ризку та 

основні види роботи соціального 

працівника.  

4.Соціальна робота з дітьми за групами 

девіантно-кримінальної поведінки.  

5.Система соціально-педагогічної роботи з 

дітьми девіантної поведінки.  

6.Установи соціального захисту дітей.  

7.Система соціальних служб для молоді в 

Україні.  

8.Соціальна робота з молоддю.  

9.Соціальна робота з людьми зрілого віку. 

Рекомендовані джерела 
1.Державний стандарт соціальної послуги 

підтриманого проживання осіб похилого віку та 

осіб з інвалідністю : затверджено наказом 

Міністерства соціальної політики України 

07.06.2017 № 956 URL:: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0806-17 

2.Інтегрована програма з формування прихильності 

до АРТ у клієнтів ВІЛ-сервісних організацій та 

розвитку їх економічної самостійності. Частина ІІ. 

Втручання з формування прихильності до АРТ. 

«Школа пацієнта» / А. Бойко, Н. Дмитришина, Н. 

Тюленєва.  К. : Поліграф плюс. 2017.  130 

3.Полторак Л. Ю. (2020) Соціальна робота з 

різними групами клієнтів : методичні вказівки для 

спеціальності 231 «Соціальна робота» / Миколаїв : 

Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 136 с.  (Методична 

серія ; вип. 303) 

4.Соціальна робота : в 3 ч.  Ч. 3 : Робота з 

конкретними групами клієнтів /А. М. Бойко, Н. Б. 

Бондаренко та ін. ; за ред Т. В. Семигіної та 

І. М. Григи. К., 2011., 166 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

 Підготувати доповідь на одну з 

запропонованих тем (6-8 ст.; список 

джерел – 5-6;посилання на використану 

літературу; дотримання вимог щодо 

відсутності плагіату. термін виконання – 

не пізніше, ніж за тиждень до заліку) 

 

Актуальні проблеми теорії та практики 

соціальної роботи з різними клієнтами 

різного віку 

 

Завдання до ІНДЗ: 

Анотація статті(одна – за вибором, об’єм 

100-250 слів: термін виконання – не пізніше, 

ніж за тиждень до заліку; вимоги – 

відсутність плагіату) 

 

1.Супрун М. Девіантна поведінка дітей і 

підлітків: соціально-психологічний аспект / 

Микола Супрун, Наталія Перепечина // 

Рекомендовані джерела 
1. Державний стандарт соціальної послуги 

підтриманого проживання осіб похилого віку та 

осіб з інвалідністю : затверджено наказом 

Міністерства соціальної політики України 

07.06.2017 № 956. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ 

laws/show/z0806-17. 

2. Історія, теорія і практика соціальної роботи в 

Україні (2005(: навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів /Упорядники: С.Я. 

Харченко, М.С. Кратінов, Л.Ц. Ваховський, О.П. 

Песоцька, В.О. Кратінова, О.Л. Караман.  

Луганськ: Альма-матер,.  408 с. 

3. Соціальна робота в Україні (2004): Навч. посіб. / 

І.Д. Звєрєва, О.В. Безпалько, С.Я. Харченко та ін..; 

За заг. ред. І.Д. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової.  К.: 

Центр навчальної літератури, 256 с. 

4. Покращення якості соціальних послуг дітям і 

сім’ям в громаді: узагальнений досвід URL: 

https://childfund.org.ua/Uploads/Files/books_pdf/pokr

ascheny_poslug_exp.pdf 

5. Теорії і методи соціальної роботи (2005): 

Підручник для студентів вищих навчальних 
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Практична психологія і соціальна робота.  

2009. №2 (34). С. 178-186. 

2.Романова Н. Надання послуг потерпілим 

від насильства у сім’ї: законодавчий аспект 

/ Н. Романова, Т. Семигіна // Соціальна 

політика і соціальна робота. 2008. № 2. С. 

58–70. 

закладів /За ред.. Т.В. Семигіної, І.І. Миговича. К.: 

Академвидав, 328 с. 
 

 

Тема №  7.  Особистісно професійні характеристики соціального працівника   

Перелік питань і завдань, що виноситься 

на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція - не передбачено навчальним планом  

Семінарське заняття - не передбачено 

навчальним планом 

 

Завдання для самостійної роботи: 

 Підготувати доповідь на одну з 

запропонованих тем (6-8 ст.; список 

джерел – 5-6;посилання на використану 

літературу; дотримання вимог щодо 

відсутності плагіату. термін виконання – 

не пізніше, ніж за тиждень до заліку) 

 

1.Готовність соціального працівника до 

професійної діяльності 

2.Професійне вигоряння фахівців 

соціальної сфери 

 

Рекомендовані джерела  

1.Карпенко О. Г. (2007) Професійна підготовка 

соціальних працівників в умовах 

університетської освіти: науково-методичний та 

організаційно-технологічний аспект : 

монографія / за заг. ред.С. Я. Харченко.  

Дрогобич : Коло, 374 с. 

2.Павлишина Н.Б. Аналіз сучасного стану 

готовності майбутніх соціальних працівників до 

професійної діяльності в закладах соціального 

обслуговування людей похилого віку. URL:  
https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3304 
3.Савицька А.  Готовність майбутніх соціальних 

працівників до професійної діяльності: 

порівняльний аналіз URL:  

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2018_2_24. 

4.Федорак Я. Яку користь може принести вам 

наставник чи ментор URL:  

//http://www.management.com.ua 

5.Файчук О. Готовність майбутніх соціальних 

працівників до роботи з бездомними 

громадянами. URL: 

http://pednauki.chdu.edu.ua/article/viewFile/89701/

85058 

 

Тема 8. Історія розвитку соціальної роботи в Україні 

 

Перелік питань і завдань, що виноситься 

на обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція - не передбачено навчальним планом  

Семінарське заняття - не передбачено 

навчальним планом 

  

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати доповідь на одну з 

запропонованих тем (6-8 ст.; список 

джерел – 5-6;посилання на використану 

літературу; дотримання вимог щодо 

відсутності плагіату. термін виконання – 

Рекомендовані джерела 

1.Васюк О.В. (2012)Історія соціальної педагогіка 

за кордоном: навч.-метод. посіб. / К. : НАКККіМ 

, 182 с. 

2.Зайченко І.В. (2010)Історія педагогіки. У двох 

книгах. Книга І. Історія зарубіжної педагогіки: 

[навч. пос.] .К.: Слово, 624 с 

https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3304
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не пізніше, ніж за тиждень до заліку) 

 

1.Історія та сучасний стан соціальної 

роботи країнах американського континенту 

(країна на вибір студента).  

 2.Історія та сучасний стан соціальної 

роботи в європейських країнах (країна на 

вибір студента). 

  

 

3. Історія соціального виховання (з давніх часів 

до середини ХХ століття) : хрестоматія / упоряд.: 

О. С. Радул, Т. О. Кравцова, С. В. Куркіна та ін.     

Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2010.  464 с.  

4.Історія соціальної педагогіки та соціальної 

роботи: Курс лекцій / Поліщук В. А., Янкович О. 

І. Тернопіль: ТДПУ, 2009.  256 с. 

5.Кубіцький С. О.  (2009)Історія соціальної 

роботи в зарубіжних країнах : навч. посіб. /  Київ 

: ДАКККіМ, 298 с.  

6.Кубіцький С. О. (2010)Історія соціальної 

роботи в зарубіжних країнах у схемах і  

таблицях : навч. посіб. Київ : ДАКККіМ, 124 с 

 

6. Політика курсу. 

Політика щодо відвідування академічних занять. 

Під час відвідування академічних занять студент накопичує загальні, фахові   

компетентності, що залежать від предметної сфери та є важливими для успішної 

професійної діяльності за певною спеціальністю. 

Політика академічної доброчесності. 

Сукупність етичних принципів і правил, що визначені в Законі України «Про вищу освіту», 

якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 

провадження наукової/творчої діяльності з метою забезпечення довіри до результатів 

навчання та/або наукових/творчих досягнень створює академічну доброчесність.  

Порушеннями академічної доброчесності вважаються академічний плагіат, самоплагіат, 

фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ'єктивне оцінювання. 

Політика оцінювання (усних повідомлень і практичних завдань із питань курсу, аналізу 

наукової й навчально-методичної літератури, самостійна робота за темами, виконання  

завдань і т. ін.) здійснюється з позицій дотримання академічної доброчесності, ґрунтоване 

на чинних нормативних документах. 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль. 

Форма проміжного контролю: Модульна контрольна робота 

Зразок модульної контрольної роботи: 

Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі та включає два 

теоретичні питання, відповіді на які дають можливість оцінити рівень оволодіння 

теоретичним матеріалом. 

1. Закономірності та принципи соціальної роботи, їх характеристика 

2. Система соціальних служб для молоді в Україні 

Під час дистанційної форми навчання доцільно проводити  модульну контрольну 

роботу у вигляді тестових завдань (30) за допомогою комп’ютерного тестування (сервіс 

Moodle). Приклади тестових завдань: 

1. Як у більшості наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених розглядається поняття 

«соціальна робота»? 

- як практична професійна діяльність із надання допомоги та підтримки людям, що 

опинилися в скрутній ситуації 

- як навчальна дисципліна з професійної підготовки фахівців із соціальної допомоги та 

підтримки населення 

- як галузь наукових знань, що ґрунтується на сукупності концепцій і теорій, має свій 

категоріальний апарат, досліджує принципи і закономірності, моделі та методи соціальної 

роботи 
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- усі відповіді правильні 

2. Як називається професійна діяльність спрямована на підтримання і надання 

кваліфікованої допомоги будь-якій людині, групі людей, громаді, що розширює або 

відновлює здатність до соціального функціонування, сприяє реалізації громадянських прав, 

запобігає соціальному визначенню? 

- соціально-педагогічна діяльність                - соціальна робота 

- кризове втручання                                       - педагогічна діяльність 

3. Як називаються державні, громадські організації, фізичні особи, що реалізують соціальну 

політику та надають соціальну допомогу різним категоріям населення? 

- суб’єкти соціальної роботи                          - об’єкти соціальної роботи 

- суб’єкти й об’єкти соціальної роботи         - правильна відповідь відсутня 

4. Хто є суб’єктом соціальної роботи? 

- державні, громадські і благодійні організації, працівники соціальної сфери 

- окремі особи, що потребують соціальної допомоги 

- усі громадяни 

- працівники соціальної сфери, клієнти «групи ризику» 

5. Скільки рівнів виділяють у соціальній роботі як професійній діяльності? 

- два  - три   - чотири     - правильна відповідь відсутня 

6. Що собою становить соціальна робота на макрорівні? 

- соціальну політику 

- соціальні програми регіонального, місцевого рівня і за місцем проживання 

- соціальну роботу з клієнтом 

- правильна відповідь відсутня 

7. Який рівень соціальної роботи охоплює соціальні програми регіонального, місцевого 

рівня і за місцем проживання? 

- макрорівень   - мезорівень    - мікрорівень    - правильна відповідь відсутня 

8. Назвіть фундаментальні положення, на яких базується професійна діяльність соціального 

працівника. 

- повага до людини, визнання її безумовної цінності, незалежно від реальних досягнень і 

поведінки особистості 

- людина – унікальна соціальна істота, яка реалізує свою самобутність у стосунках з 

іншими людьми і залежить від них у розвитку своєї унікальності 

- людині одвічно притаманна здатність до змін, покращення свого життя, зростання, а 

звідси – прагнення до свободи вибору, ухвалення рішень 

- усі відповіді правильні 

9. Назвіть етичні принципи діяльності спеціалістів із соціальної роботи з сім’ями, дітьми та 

молоддю. 

- поважання гідності кожної людини, пріоритетність інтересів клієнтів, толерантність та 

гуманізм 

- довіра та взаємодія у вирішенні проблем клієнта, доступність послуг, орієнтованість та 

потребу клієнтів 

- залучення клієнтів до процесу позитивних змін, відповідальність за дотримання норм 

професійної етики 

- усі відповіді правильні 

10. Яка функція соціальної роботи забезпечує налагодження взаємодії між суб’єктами та 

об’єктами соціальної роботи?   

- організаторська    -  комунікативна       - прогностична         - інформаційна     

 

Форма підсумкового контролю: залік 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання. 
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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) 

 

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 
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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. 

 

 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид Максимальна кількість балів 

Презентація навчального матеріалу 5 

Доповідь 5 

Реферат 5 

 

Критеріями оцінювання  доповіді є вміння студента стисло визначати ключові позиції, які 

викладені  у проблематики обраної теми.  

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. 

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Критерії оцінки успішності відповідають навчальній програмі й найбільш важливим 

вимогам до знань студентів: відповіді повинні бути повними, логічними, доказовими.  

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. 

Під час дистанційної форми навчання модульна контрольна робота проводиться у вигляді 

тестових завдань (30) за допомогою комп’ютерного тестування (сервіс Moodle), оцінюється 

наступним чином: 1 бал за правильну відповідь на одне тестове завдання. 

 

Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. 

 
 

Викладач                       к.п.н., доц. Замашкіна О.Д.  
                 (підпис)       (ПІБ) 

 

Затверджено на засіданні кафедри  права і соціальної роботи протокол № 7 від « 11» січня 2023 р. 

 

Завідувач кафедри                                  доц. Метіль А.С. 
                 (підпис)       (ПІБ) 

 


