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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

Після проголошення незалежності України у 1991 році з’явилася 
принципово нова для країни професія — соціальний працівник. 

Проблема підготовки спеціалістів для роботи в соціальних службах 
охоплює багато рівнів, адже багатоплановою є й сама спрямованість цієї 
роботи. Знання та вміння у сфері соціальної роботи потрібні фахівцям, які 
працюють не тільки в соціальних службах, а й органах держадміністра-
ції різних рівнів, у сфері культури, побуту, охорони здоров’я і навколи-
шнього середовища. 

Підготовка професійних соціальних працівників є особливо актуаль-
ною в умовах поглиблення кризового економічного стану суспільства. 

Програма курсу “Методика та технологія соціальної роботи” вклю-
чає розділи і теми як методичного, так і технологічного (прикладного) 
напряму, зокрема: 

• соціальна робота як особливий вид діяльності;  
• педагогічні, психологічні і комунікативні основи соціальної робо-

ти; 
• державно-правові та політологічні аспекти існування соціальних 

служб і соціальної роботи у сучасних умовах. 
Програмою передбачено висвітлення основних видів (існуючих в 

Україні напрямів) соціальної роботи у сфері охорони здоров’я, зай-
нятості, підвищення рівня життя бідних і малозабезпечених, а також со-
ціальної роботи з людьми похилого віку, молоддю, роботи служб соціа-
льної допомоги сім’ї, дітям, інвалідам та іншим депривованим групам 
населення, які її потребують. Аналізуються проблеми управління соціа-
льною роботою, дається характеристика професійних і духовно-
моральних якостей соціального працівника. 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
вивчення дисципліни  

“МЕТОДИКА  ТА  ТЕХНОЛОГІЯ  
СОЦІАЛЬНОЇ  РОБОТИ” 

№ 
п/п Назва теми 

1 Методика та технологія соціальної роботи як наука і навчальна  
дисципліна 

2 Соціальна робота як особливий вид діяльності 
3 Соціальна політика незалежної України як основа методології  

сучасної соціальної роботи 
4 Педагогічні основи соціальної роботи 
5 Психологічні основи соціальної роботи 
6 Основи комунікативної діяльності працівників соціальної служби 
7 Соціологічні основи соціальної роботи 
8 Державно-правові основи соціальної роботи 
9 Політологічні основи соціальної роботи 

10 Соціальна робота у сфері зайнятості 
11 Соціальний захист дитинства 
12 Сім’я як об’єкт соціальної допомоги 
13 Соціально-медичні аспекти соціальної роботи 
14 Соціальна робота з молоддю 
15 Девіантна поведінка як проблема соціальної роботи 
16 Показники матеріальної забезпеченості людей і спосіб життя 
17 Міграція і проблеми соціальної роботи 
18 Професійні і духовно-моральні якості соціального працівника 

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ  
до вивчення дисципліни  

“МЕТОДИКА  ТА  ТЕХНОЛОГІЯ  
СОЦІАЛЬНОЇ  РОБОТИ” 

Тема  1 .  Методика та технологія соціальної роботи як наука  
і навчальна дисципліна 

Соціальна робота як наука. Міждисциплінарний характер соціальної 
роботи. Мета, завдання, функції соціальної роботи. Система соціальних 
служб як втілення принципів впровадження соціальної роботи в життя 
соціуму. 

Соціальна робота як навчальна дисципліна. Основні поняття курсу 
“Методика та технологія соціальної роботи”. Системність підходів до 
вивчення соціальної роботи. 
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Література [15; 27; 34; 37]  

Тема  2 .  Соціальна робота як особливий вид діяльності 

Діяльнісний характер соціальної роботи як системи. Роль і місце со-
ціальної допомоги в суспільстві. Цілі і завдання соціальної роботи. Ста-
новлення, принципи існування і функції соціальної роботи в різних ти-
пах суспільств. 

Об’єкт і суб’єкт соціальної роботи. Соціальна робота як єдність тео-
рії і практики. Роль і місія соціального працівника в суспільстві. 

Література [16–18; 29] 

Тема  3 .  Соціальна політика незалежної України як основа  
методології сучасної соціальної роботи 

Соціальна структура суспільства, її складові. Місце соціальної робо-
ти в суспільній практиці, її зв’язок з іншими соціальними інститутами. 
Основні напрями соціальної політики в сучасній українській державі. 
Особливості взаємодії державних установ, організацій і відомств під час 
заходів соціальної політики. Становлення роботи системи соціальних 
служб в Україні як приклад такої взаємодії. Організаційна побудова сис-
теми соціальних служб, її підпорядкування. Зміст соціальної роботи в 
соціальних службах різних напрямів, спеціалізація, стратегічні цілі. 

Література [3; 4; 8; 10; 19; 22] 

Тема  4 .  Педагогічні основи соціальної роботи  

Роль педагогіки в соціальній роботі. Педагогічні принципи і зміст 
соціальної роботи. Прийоми педагогічно-виховної роботи. Методична 
база педагогічних дисциплін та її використання в соціальній роботі. Зна-
чення педагогічних підходів у вихованні професійних і етико-моральних 
якостей соціального працівника. Педагогічні методи розв’язання завдань 
соціальної роботи. 

Література [2; 7; 21; 25; 38] 

Тема  5 .  Психологічні основи соціальної роботи  

Функції психології в соціальній роботі та психологічна модель соціа-
лізації особистості. Важливість використання роботи психологів у стру-
ктурі соціальних служб. Організаційне і практичне психологічне забез-

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 
  

6 

печення соціальної роботи. Психологічні методи: індивідуальні, групові 
та ін., що використовуються в соціальній роботі. 

Література [1; 2; 13; 15; 33; 34]  

Тема  6 .  Основи комунікативної діяльності працівників соціаль-
ної служби 

Основні поняття мовленнєвої комунікації. Вдосконалення навичок 
усного мовлення. Методика проведення бесід, нарад, переговорів і ви-
користання інших форм мовного спілкування. Психолого-комунікативні 
умови роботи соціального працівника. Особливості мовленнєвої поведі-
нки консультанта соціальної служби. 

Література [10; 14; 16; 20; 31] 

Тема  7 .  Соціологічні основи соціальної роботи  

Соціологія як наука, що забезпечує соціального працівника базовою 
інформацією. Соціологічні методи і технології вивчення проблем соціа-
льної роботи. Можливості використання соціологічних досліджень для 
вдосконалення роботи соціальних служб і соціальної роботи в регіоні в 
цілому. Соціальне прогнозування і діагностика за результатами соціоло-
гічних досліджень. 

Література [7; 8; 18; 22; 32; 36] 

Тема  8 .  Державно-правові основи соціальної роботи 

Соціальна робота як показник розвитку правового соціально орієнто-
ваного суспільства. Основні напрями державно-правової підтримки со-
ціальної роботи. Правові знання як необхідна складова фахової підгото-
вки соціального працівника. Правові основи соціальної роботи з різними 
соціальними групами населення. 

Література [1; 2; 7–9; 11; 26; 27] 

Тема  9 .  Політологічні основи соціальної роботи  

Загальні поняття і методологічна база політології і соціальної робо-
ти. Соціально-політичні технології і соціальна робота. Державна політи-
ка в галузі соціальної роботи. Програми діяльності відповідних мініс-
терств, держкомітетів і установ, що займаються соціальною роботою. 

Література [3–5; 7; 19; 22; 26; 28]  
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Тема  10.  Соціальна робота у сфері зайнятості  

Зайнятість і безробіття як соціальні проблеми. Соціальні служби за-
йнятості і особливості їх роботи. Принципи і функціональне призначен-
ня соціальних служб зайнятості. Державна політика у сфері зайнятості і 
діяльність соціальних служб з захисту безробітних. Поняття і основні 
напрями соціального менеджменту у сфері зайнятості. Професійна де-
привація як соціальна і психологічна проблема. Реабілітаційні заходи з 
захисту безробітних. 

Література [4; 5; 11; 19; 24; 37] 

Тема  11.  Соціальний захист дитинства 

Соціальний захист дітей дошкільного і шкільного віку. Роль Конвен-
ції ООН про права дитини у забезпеченні належного рівня соціальної 
роботи з дітьми дошкільного і шкільного віку. Особливості соціального 
захисту і соціалізації вихованців дитячих інтернатів, спеціалізованих 
установ. Зміст і форми роботи установ і спеціалістів, які займаються ро-
ботою з дітьми. 

Література [2; 16; 21; 25; 33; 38] 

Тема  12. Сім’я як об’єкт соціальної допомоги 

Соціальні проблеми сім’ї. Сім’я як соціальний осередок суспіль-ства. 
Поняття соціального інституту сім’ї, його місце і значення серед інших 
соціальних інститутів. Соціальний захист сім’ї. Соціальні служби сім’ї, 
їх місце серед соціальних служб інших профілів. Правові питання врегу-
лювання проблем сім’ї. Роль соціального захисту для збереження пов-
ноцінних функцій інституту сім’ї в суспільстві. 

Література [1; 4; 5; 8; 13; 15; 33] 

Тема  13.  Соціально-медичні аспекти соціальної роботи 

Здоров’я і здоровий спосіб життя як цільові параметри соціальної 
роботи. Причини погіршення здоров’я людини в сучасних умовах. Про-
блеми збереження і відтворення здоров’я населення. Соціально-медичні 
послуги населенню. Фізична культура як суспільне явище, її роль у соці-
альному захисті. 

Література [3; 13; 14; 22; 27; 28] 
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Тема  14. Соціальна робота з молоддю 

Молодь як особлива соціально-демографічна група (когорта) насе-
лення. Структура і завдання соціальної служби для молоді. Особливості 
соціальної роботи з підлітками шкільного віку та молоддю за місцем 
проживання і навчання, у сфері дозвілля, фізичної культури і спорту то-
що. Соціальна робота з молодими сім’ями. 

Література [7; 8; 10–12; 19; 20; 24; 35]  

Тема  15.  Девіантна поведінка як проблема соціальної роботи  

Поняття і соціальне коріння девіантної поведінки. Форми прояву де-
віантної поведінки. Соціальний контроль, його значення і роль для про-
філактики девіантної поведінки. Особливості соціальної роботи в цьому 
напрямку з підлітками, молоддю, групами ризику. 

Література [1–3; 17; 21; 30; 38]  

Тема  16.  Показники матеріальної забезпеченості людей і спосіб 
життя  

Поняття рівня, якості та способу життя. Спосіб життя як соціальна 
проблема. Визначення малозабезпечених груп населення. Форми і мето-
ди соціальної роботи з підвищення життєвого рівня малозабезпечених 
груп населення. Показники матеріальної забезпеченості людей. Соціаль-
ний захист малозабезпечених верств населення. 

Література [10–12; 24; 28] 

Тема  17.  Міграція і проблеми соціальної роботи  

Поняття міграції і соціальної міграції населення. Правові і соціологі-
чні аспекти роботи з мігрантами. Наслідки примусової міграції та мето-
ди соціальної роботи з мігрантами. Проблеми соціального захисту міг-
рантів. Специфічність проблем примусової міграції. Депортовані як 
окрема група, соціальна робота з ними. 

Література [4–6; 26; 35] 
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Тема  18.  Професійні і духовно-моральні якості соціального  
працівника  

Професійний портрет соціального працівника. Духовні і моральні 
якості, необхідні для соціальної роботи. Духовні якості соціального пра-
цівника. 

Моральні якості і професіоналізм соціального працівника як візитна 
картка професії. Роль і місце працівника соціальних служб у сучасному 
суспільстві. Соціальний захист як соціально-комуніка-тивний і соціоло-
гічний індикатор суспільного життя. 

Література [1–3; 16; 21; 26; 32; 37] 
 
 
 
 

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ 

1. Соціальна політика незалежної України. 
2. Соціальна робота як особливий вид діяльності. 
3. Функції психології в соціальній роботі. 
4. Психологічне забезпечення соціальної роботи. 
5. Комунікативна діяльність та її особливості в соціальній роботі. 
6. Соціальна робота як показник розвитку правового соціально орієн-

тованого суспільства. 
7. Соціально-політичні технології і соціальна робота. 
8. Соціальна робота з молоддю в Україні. 
9. Соціальний захист сім’ї. 

10. Особливості соціального захисту та соціалізації вихованців дитячих 
інтернатів і спеціальних установ. 

11. Соціальні служби зайнятості та їх система в Україні. 
12. Девіантна поведінка як проблема соціальної роботи. 
13. Соціальна робота та громадянське суспільство. 
14. Форми прояву девіантної поведінки. 
15. Сутність і особливості відносин між соціально-етнічними спільно-

тами. 
16. Молодь як особлива соціально-демографічна група населення. 
17. Робота реабілітаційних центрів для людей з обмеженими можливос-

тями (зокрема, дітей і підлітків). 
18. Імпаурмент в сучасних умовах. 
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19. Соціально-психологічна служба для молоді, її можливості, структу-
ра, особливості роботи. 

20. “Телефон довіри” як специфічна форма надання соціальної допомо-
ги. 

21. “Соціальний прибуток” як форма надання соціальної допомоги. 
22. Діти вулиці. Причини і наслідки соціального сирітства. 
23. Психосоматичні хвороби та їх попередження засобами соціальної 

роботи. 
24. Основні напрямки державно-правової підтримки соціальної роботи. 
25. Взаємозв’язок соціальної політики і соціальної роботи.  
26. Досвід соціальних служб у роботі з безпритульними. 
27. Соціальне становище і соціально-психологічні особливості людей 

похилого віку. 
28. Управлінські аспекти соціального захисту інвалідів. 
29. Проблеми запобігання “торгівлі” жінками та їх експлуатації. 
30. Правові гарантії соціального захисту жінок. 
 

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

1. Соціальна робота як наука. Міждисциплінарний характер соціальної 
роботи. 

2. Соціальна робота як навчальна дисципліна. 
3. Діяльнісний характер соціальної роботи як системи.  
4. Роль і місце соціальної допомоги в суспільстві. 
5. Об’єкт соціальної роботи. 
6. Суб’єкт соціальної роботи. 
7. Соціальна структура суспільства, її складові. 
8. Місце соціальної роботи в суспільній практиці, її зв’язок з іншими 

соціальними інститутами. 
9. Основні напрямки соціальної політики в сучасній українській дер-

жаві. 
10. Функції психології в соціальній роботі і психологічна модель соціа-

лізації особистості. 
11. Психологічне забезпечення соціальної роботи. 
12. Психологічні методи соціальної роботи. 
13. Основні поняття мовної комунікації. 
14. Чому соціальна робота є особливим видом діяльності? 
15. Особливості роботи з інвалідами відповідно до груп інвалідності. 
16. Напрямки медико-соціальної реабілітації людей похилого віку. 
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17. Чому соціологія становить методологічну базу для соціальної робо-
ти як науки і навчальної дисципліни? 

18. Спільне і відмінне понять “соціальна політика” і “соціальна робота”. 
19. Роль держави у соціальному захисті молоді. 
20. Особливості роботи соціальних служб для молоді. 
21. Чому соціальну роботу можна розглядати як цілісну систему? 
22. Основні завдання соціальної політики в сучасній незалежній Украї-

ні. 
23. Мета і завдання мовленнєвої комунікації. 
24. Психологічні методи, що застосовуються в соціальній роботі. 
25. Чому вміння слухати є одним з критеріїв комунікабельності люди-

ни? 
26. Соціальний захист дітей і юнацтва. 
27. Хто такі “малозабезпечені” та яким є їх соціодемографічний склад? 
28. Девіантна поведінка: форми прояву. 
29. У чому проявляється соціальна дискримінація жінок? 
30. Основні напрямки державної політики в галузі зайнятості населен-

ня. 
31. Що таке “соціальний контроль”? 
32. Соціальні обставини, що спричиняють девіантну поведінку. 
33. Що означає поняття “безпритульність”? 
34. Правові гарантії соціального захисту жінок в Україні. 
35. Який період часу можна вважати початком соціальної роботи на те-

ренах України? 
36. Вдосконалення навичок усного мовлення. 
37. Методика проведення бесід, нарад, переговорів і використання ін-

ших форм мовного спілкування. 
38. Соціальна робота як показник розвитку правового соціально орієн-

тованого суспільства. 
39. Основні напрями державно-правової підтримки соціальної роботи. 
40. Зайнятість та безробіття як соціальні проблеми. 
41. Соціальні служби зайнятості та особливості їх роботи. 
42. Соціальний захист дітей дошкільного і шкільного віку. 
43. Особливості соціального захисту і соціалізації вихованців дитячих 

інтернатів, спеціалізованих установ.  
44. Соціальні проблеми сім’ї. 
45. Соціальний захист сім’ї. 
46. Соціальні служби сім’ї серед соціальних служб інших профілів. 
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47. Здоров’я і здоровий спосіб життя як цільові параметри соціальної 
роботи. 

48. Соціально-медичні послуги населенню. 
49. Фізична культура як суспільне явище та її роль в соціальному захис-

ті. 
50. Молодь як особлива соціально-демографічна група (когорта) насе-

лення. 
51. Структура і завдання соціальної служби для молоді. 
52. Поняття і соціальне коріння девіантної поведінки. 
53. Форми прояву девіантної поведінки. 
54. Соціальний контроль девіантної поведінки. 
55. Що таке соціальні інститути? Які з них мають відношення до соціа-

льної роботи як суміжні галузі? 
56. Поняття рівня, якості та способу життя. 
57. Спосіб життя як соціальна проблема. 
58. Які категорії громадян слід вважати соціально незахищеними і за 

якими ознаками? 
59. Специфічність проблем примусової міграції. 
60. Депортовані як окрема група, соціальна робота з ними. 
61. Професійний портрет соціального працівника. 
62. Духовні і моральні якості соціального працівника, необхідні для со-

ціальної роботи. 
63. Безробіття та його основні різновиди. 
64. Що таке “соціальна політика”? 
65. Державно-правова підтримка соціальної роботи. 
66. В яких аспектах можуть співпадати напрями політологічних дослі-

джень і соціальної роботи? 
67. Психологічні особливості суїцидальної поведінки у підлітків, заходи 

запобігання та методи фіксації суїцидних тенденцій. 
68. Спільні функції соціології та соціальної роботи. 
69. Біженці. Їх правовий і соціальний статус в Україні. 
70. Методичні і методологічні прийоми, які можна застосовувати для 

вивчення будь-яких проблем соціального захисту населення. 
71. Законодавча база соціального захисту молоді в Україні. 
72. У чому полягає педагогічний зміст соціальної роботи? 
73. У чому полягає відмінність між поняттями “асоціальна поведінка” 

та “девіантна поведінка”? 
74. Чому соціальна робота є особливим видом діяльності? 
75. Проблема вимушеної міграції, основні характеристики мігрантів. 
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76. Які спільні функції у соціології і соціальній роботі? 
77. Основні складові соціально-психологічного “портрета” особистості 

та колективу. 
78. В яких спільних аспектах можуть співпадати напрямки досліджень 

політології і соціальної роботи? 
79. Форми роботи соціальних служб з безпритульними. 
80. Форми соціального захисту материнства і дитинства. 
81. Що таке “соціальний контроль”? 
82. Педагогічні методи соціальної роботи. 
83. Хто такі “малозабезпечені”, який їх соціодемографічний склад? 
84. Що таке “соціальне законодавство”? 
85. Структура і специфіка роботи соціальних служб для молоді. 
86. Етика поведінки соціального працівника. 
87. Назвіть основні функції соціального працівника як представника си-

стеми соціального захисту. 
88. Форми побутового обслуговування малозабезпечених за місцем 

проживання. 
89. Основні напрями державної політики в галузі зайнятості. Реалії та 

можливі перспективи. 
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