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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна програма з курсу “Сучасні технології соціальної роботи”
складена на основі теорії та практики впровадження сучасних
технологій, які застосовуються у вітчизняній соціальній роботі.
Поняття технологія соціальної роботи поєднує різноманітні аспекти
соціальної діяльності. Воно інтегрує цілісний процес забезпечення
потреб і інтересів громадян, які потребують соціальної допомоги.
Поняття соціальні технології містить завдання використання
теоретичних поглядів на вирішення проблеми суто практичним
застосуванням впливів, методів і прийомів для досягнення мети
соціальної роботи. В Україні нагромаджено певний досвід їх
використання. Разом з тим існує нагальна потреба підвищення рівня
підготовки саме з проблем сучасних технологій соціальної роботи.
Процес переходу від старих засад соціальної роботи потребує
переосмислення та вдосконалення як теоретичних підходів, так і
практики застосування сучасних технологій.

Мета курсу — ознайомити студентів із теоретичними та
практичними надбаннями соціальної роботи в галузі сучасних
технологій.

Основні завдання курсу:
• дати студентам системне уявлення про сучасні соціальні

технології;
• розвинути навички аналізу проблеми соціальних технологій;
• сформувати вміння застосовувати отримані знання у

практичній діяльності.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни
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PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


5

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ  СОЦІАЛЬНОЇ  РОБОТИ”

Розділ І. Теоретичні основи технології соціальної роботи

Тема 1. Основні питання технології соціальної роботи

Поняття “сучасні технології соціальної роботи”. Актуальність
впровадження сучасних технологій в соціальну роботу з різними
групами клієнтів. Поняття технологізації соціальної роботи. Умови
технологізації соціальної роботи. Види сучасних соціальних
технологій. Поняття про глобальні, локальні, інноваційні, регіональні,
інформаційні, інтелектуальні технології. Форми організації технології
соціальної роботи. Умови підвищення ефективності технологічного
процесу в соціальній роботі. Основні умови розвитку технологій
соціальної роботи. Технологічний, організаційний, структурно-
змістовний, інструментальний компоненти соціальних технологій.

Література [6; 23; 24; 29; 47]

Тема 2. Сутність структурних компонентів сучасних
технологій соціальної роботи

Сутність соціальних технологій в моделях соціальної роботи.
Системна організація в технологізації соціальної роботи. Особливості
застосування сучасних технологій в соціальних, психологічних,
педагогічних, управлінських рішеннях. Визначення структурних
компонентів технологій соціальної роботи. Функції та організаційні
форми сучасних технологій соціальної роботи. Поняття про
регулятивні механізми соціальних технологій у функціях соціальної
роботи. Закономірності, принципи та правила застосування сучасних
технологій в соціальній роботі. Межі використання технологій.
Визначення процедур і операцій в процесі використання технологій.

Література [1; 2; 21; 23; 48]
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Тема 3. Комплексний підхід до технологій соціальної
роботи

Поняття комплексного характеру впровадження сучасних
технологій в соціальну роботу. Принципи системного використання
соціальних технологій у вирішенні проблем клієнтів. Моделі
соціальних  технологій : соціально-радикальна , вирішуючи ,
екологічна. Інтегруючий, універсальний  характер поєднання
соціально-педагогічних, соціально-психологічних, соціально-
медичних, соціально-правових, соціально-економічних та
управлінських технологій. Роль соціального працівника в процесі
впровадження сучасних технологій в соціальну роботу. Цільове
призначення технологій. Роль клієнта в процесі застосування
технологій різного рівня.

Література [1; 2; 7; 23; 25; 27; 41]

Розділ ІІ. Базові технології соціальної роботи

Тема 4. Технології соціальної діагностики

Базові поняття соціальної діагностики. Праці Є. Дюркгейма і
А. Кетле з розвитку соціальної діагностики. Наукові принципи
соціальної діагностики з гострих проблем суспільства. Поняття про
стан, рівень, структуру, динаміку соціальних явищ. Методичний
апарат застосування технологій соціальної діагностики. Особливості
соціальної діагностики у визначенні проблем клієнта. Наукові методи
визначення соціальних проблем клієнта. Методи оцінювання
особливостей  поведінки : історико-генетичні , структурно-
функціональні методи. Етапи здійснення діагностичних процедур.
Математична та аналітико-синтетична обробка даних, постановка
соціального діагнозу.

Література [2; 3; 12; 41]

Тема 5. Прогностичні та експертні технології

Поняття про соціальні інновації. Класифікація соціальних
інновацій за характером проблеми. Інноваційна роль синергетичного
підходу в технологіях соціальної роботи. Складові системи
прогнозування. Теорія гри та моделювання у прогностичних та
експертних технологіях. Інноваційні форми, методи і прийоми
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соціального прогнозування. Етапи соціального прогнозування. Фази
прогнозування процесу роботи та її результатів. Комп’ютерне
моделювання розвитку конфлікту. Технологія проектування та
соціальної експертизи в соціальній роботі. Організаційні моделі
експертної роботи. Технологія програмно-цільового проектування
в соціальній роботі.

Література [5; 12; 24; 29; 41]

Тема 6. Технології превентивно-реабілітаційної
соціальної роботи.

Сучасні технології превентивної та реабілітаційної роботи.
Загальні підходи превентивних  технологій. Суперечності  у
технологіях соціального контролю: стигматизація, ізоляція клієнтів
соціальної роботи. Гуманна сутність превентивної технології.
Принципи і функції сучасних технологій превентивної роботи.
Просвітницькі технології в роботі соціального працівника за методом
“рівний — рівному”. Концепція просвітницької превентивної роботи
за методом “рівний — рівному”. Досвід організації і впровадження
просвітницької превентивної технології з популяризації норм
здорового способу життя. Сучасні програми впровадження методу
у навчальні, позашкільні заклади та мережу підліткових
неформальних комунікацій. Роль лідера в превентивній роботі.
Тренінгові технології, консультування та підтримка розвитку
особистих ресурсів лідера — рівного педагогу. Принципи та етапи
технології соціального консультування. Технології соціальної терапії
у практиці установ соціальної роботи. Поняття, сутність, принципи,
види соціальної реабілітації. Технології соціальної реабілітації.
Основні етапи реабілітаційної технології в процесі соціальної роботи.
Складові технології соціальної реабілітації: форми, методи, прийоми.

Література [1; 13; 27; 23]

Розділ ІІІ. Міжвідомчі сучасні соціальні технології

Тема 7. Соціально-педагогічні технології соціальної
роботи

Сутність соціально-педагогічних технологій. Класичні та інноваційні
соціально-педагогічні технології. Соціально-педагогічні технології у
практиці роботи С. Шацького, В. Сороки-Росинського. П. Блонський
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як засновник педологічної технології. А. Макаренко про технологію
виховання, педагогічний інструментарій та педагогічну майстерність
як категорії соціально-педагогічної технології. Досвід використання
соціально-педагогічних технологій в практиці А. Макаренко.
Інноваційні соціально-педагогічні технології на сучасному етапі
становлення соціальної роботи. Розвиток креативних технологій.
Технологія образотворчого мистецтва. Впровадження соціально-
педагогічних технологій в сучасній соціальній роботі загальноосвітніх
навчальних закладів, служб у справах неповнолітніх, соціальних
службах для молоді. Сучасні технології в закладах соціальної
реабілітації та пенітенціарних установах. Досвід роботи Прилуцької
виховної колонії для неповнолітніх.

Література [3; 15; 17; 22; 28; 30; 34]

Тема 8. Соціально-психологічні технології соціальної
роботи.

Поняття про психологічні технології в соціальній роботі. Види і
особливості психологічних теорій в розвитку моделей соціальної
роботи. Особливості використання психодинамічної, поведінкової,
когнітивної моделей. Психологічні технології в гуманістичній моделі
соціальної роботи. Проблеми застосування спеціальних психологічних
технологій. Поняття про ризики використання технологій
психоаналізу, НЛП, холотропного методу. Сучасні технології
соціальної терапії засобами мистецтва. Розвиток творчих здібностей
і духовно-психологічних якостей засобами мистецтва. Теорія і
методика арттерапії з різними категоріями спеціальних груп клієнтів.
Арттерапія в традиціях динамічних, поведінкових і гуманістичних
парадигм. Відповідальність психолога за соціальну роботу з
клієнтом.

Література [15; 22; 27; 29; 34; 35; 41]

Тема 9. Медико-соціальні технології соціальної роботи

Поняття медико-соціальних технологій в соціальній роботі.
Основні принципи застосування медико-соціальних технологій.
Функції медико-соціальних технологій: первинна медична допомога,
лікування, медико-соціальний патронаж і супровід, санаторне та
амбулаторне лікування. Основні принципи медико-соціальної
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просвіти. Програма репродуктивного здоров’я та контролю за
народженістю. Проблеми використання медичних понять в практиці
медико-соціальної просвіти. Особливості використання медико-
соціального підходу в роботі зі спеціальними групами клієнтів.
Програми реалізації комплексного медико-соціального супроводу в
наркологічній практиці. Досвід Дніпропетровського обласного
наркологічного центру та об’єднання “Соціотерапія”. Проблеми
медико-соціальних технологій в роботі з тяжкохворими. Технології
медико-соціальної роботи в закладах закритого типу. Досвід роботи
центрів СНІДу. Медико-соціальна робота в хоспісах.

Література [10; 20; 25; 45]

Розділ ІV. Спеціальні технології соціальної роботи

Тема 10. Технології соціальної робота з категоріями
клієнтів

Принципи застосування сучасних технологій у сферах
життєдіяльності клієнтів соціальної роботи. Особливості соціальних
технологій в роботі з клієнтами з особливими потребами. Медико-
технічні технології в роботі із клієнтами з особливими фізичними
проблемами. Види соціальних технологій в соціальній роботі із
сім’ями. Технології роботи із клієнтами з молодою сім’єю.
Консультативна технологія підготовки молодої сім’ї до усвідомленого
батьківства та виховання дитини. Технології сімейної терапії у
вирішенні сімейних конфліктів. Технології соціальної роботи з
дисфункціональними сім’ями. Сучасні технології правового захисту
дітей від насилля. Технологія проведення вуличної соціальної роботи.
Програми і технології: програма “Інтернет-кафе”, вуличні ігротеки.
Досвід соціальної роботи “СПОК” у таборі “Витоки” з розвитку
дитячого руху та превенції негативних явищ. Сучасні технології
соціальної роботи з військовослужбовцями. Досвід проведення
“Десанту соціальної роботи” Всеукраїнською організацією
“Волонтер”. Особливості технології консультативної роботи з
військовослужбовцями. Сучасні технології в роботі з людьми похилого
віку. Досвід соціального опікування та навчання людей літнього віку.
Технології соціальної роботи з національними меншинами. Досвід
проектів “Роми” за підтримки Фонду Сороса. Сучасні технології
соціальної роботи із жінками. Технологія розвитку лідерських
якостей та підприємництва серед жінок. Види інноваційних
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технологій роботи із питань працевлаштування молоді. Реалізація
проектів і програм щодо сприяння працевлаштуванню та вторинній
зайнятості молоді в системі центрів соціальних служб для молоді
України.

Література [12; 15; 22; 44]

Тема 11. Технології соціальної роботи з категоріями груп
спеціальних клієнтів

Поняття спеціальних груп клієнтів. Проблеми спеціального
клієнта. Соціально-психологічні характеристики клієнта у кризовому
стані. Комплексний підхід застосування сучасних технологій
соціальної роботи відповідно до проблем клієнта: проблеми із
законом, проблеми здоров’я, дезадаптація поведінки, загострення
негативних психічних рис. Сучасні технології соціальної роботи із
підлітками з девіантною поведінкою. Методи образотворчого
мистецтва у роботі зі спеціальними групами клієнтів.
Арттерапевтична технологія. Етапи і особливості арттерапевтичної
роботи. Технологія проведення соціальної роботи із “дітьми вулиці”.
Технології правового захисту та повернення дітей в сім’ю. Сучасні
технології відновлення сімейних стосунків для дітей-сиріт: програма
і технологія “Фостерна сім’я”, “Дитячий будинок сімейного типу”.
Види превентивних технологій для “дітей вулиці”: екстремальні
види спорту та творчості. Досвід організації змагань з екстремальних
видів спорту та екстремальної творчості графіті (м. Рівне).
Технології соціального супроводу неповнолітніх і молоді, які
перебувають в установах позбавлення волі. Досвід соціального
супроводу вихованців шкіл та училищ соціальної реабілітації, інших
категорій засудженої молоді соціальними службами для молоді.
Проблеми впровадження сучасних соціальних технологій в
пенітенціарну систему соціального захисту різного рівня. Сучасні
технології соціальної роботи із запобігання поширенню ВІЛ/СНІДу
та ХПСШ (хвороб, що передаються статевим шляхом) в Україні.
Технологія стратегії зменшення шкоди. Досвід Одеси, Полтави,
інших міст України. Проблеми впровадження технології зменшення
шкоди. Проблеми готовності фахівця з соціальної роботи до
впровадження сучасних технологій.

Література [7; 14; 18; 21; 29]
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ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1. Види сучасних технологій соціальної роботи.
2. Актуальність впровадження сучасних технологій в соціальну

роботу з різними групами клієнтів.
3. Форми організації сучасних технологій соціальної роботи.
4. Основні питання розвитку технологій соціальної роботи.
5. Соціальні технології в моделях соціальної роботи.
6. Особливості застосування соціальних технологій.
7. Етико-професійні межі використання технологій.
8. Комплексний підхід до технологій соціальної роботи.
9. Системний підхід до використання соціальних технологій.

10. Моделі соціальних технологій.
11. Роль соціального працівника в технологіях соціальної роботи.
12. Роль клієнта в технологіях соціальної роботи.
13. Технології соціальної діагностики.
14. Роль Є. Дюркгейма і А. Кете в становленні соціальної діагнос-

тики.
15. Комплексний аналіз статистики соціальних явищ.
16. Методи соціальної діагностики клієнта.
17. Методи математичної обробки діагностичних данних.
18. Соціальні інновації.
19. Сутність синергетичного підходу.
20. Інноваційні форми та методи соціального прогнозування.
21. Комп’ютерне моделювання розвитку конфлікту.
22. Сучасні технології превентивної і реабілітаційної роботи.
23. Гуманна сутність превентивної технології.
24. Просвітницькі технології за методом “рівний — рівному”.
25. Технології консультування.
26. Технології соціальної терапії.
27. Технології соціальної реабілітації.
28. Соціально-педагогічні технології соціальної роботи.
29. Соціально-педагогічні технології в практиці роботи

А. Макаренка.
30. Соціальні технології в закладах соціальної реабілітації та

пенітенціарних установах. Соціально-психологічні технології
соціальної роботи.

31. Гуманістичні моделі психологічної технології в соціальній
роботі. Проблеми застосування спеціальних психологічних
технологій. Поняття про ризики використання технологій
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психоаналізу, НЛП, холотропного методу. Відповідальність
психолога за медико-соціальні технології в соціальній роботі.

32. Сучасні технологій в соціальній роботі з сім’ями.
33. Технології сімейної терапії.
34. Програма “Інтернет-кафе”, вуличні ігротеки.
35. Досвід роботи “СПОК” у таборі “Витоки”.
36. Сучасні технології соціальної роботи з підлітками з девіантною

поведінкою.
37.  “Фостерна сім’я” та “Дитячий будинок сімейного типу”.
38. Екстремальні види спорту.
39. Субкультура графіті.
40. Сучасні технології  соціальної  роботи із запобігання

поширенню ВІЛ/СНІДу в Україні.
41. Технологія стратегії зменшення шкоди.
42. Сучасні технології соціальної терапії засобами мистецтва.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Поняття “сучасні технології соціальної роботи”.
2. Проблеми технологізації соціальної роботи.
3. Види сучасних соціальних технологій.
4. Форми організації технології соціальної роботи.
5. Умови підвищення ефективності технологічного процесу в

соціальної роботи.
6. Сутність структурних компонентів сучасних технологій

соціальної роботи.
7. Сутність соціальних технологій в моделях соціальної роботи.
8. Особливості застосування сучасних технологій.
9. Функції та організаційні форми сучасних  технологій

соціальної роботи.
10. Закономірності, принципи та правила застосування сучасний

технологій в соціальній роботі.
11. Комплексний підхід у технологіях соціальної роботи.
12. Моделі соціальних технологій.
13. Роль соціального працівника в процесі впровадження сучасних

технологій в соціальну роботу.
14. Роль клієнта в процесі застосування технологій різного рівня.
15. Технології соціальної діагностики.
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16. Праці Є. Дюркгейма і А. Кетле з розвитку соціальної
діагностики.

17. Поняття про стан, рівень, структуру, динаміку соціальних явищ.
18. Методичний апарат застосування технологій соціальної

діагностики.
19. Наукові методи визначення соціальних проблем клієнта.
20. Етапи здійснення діагностичних процедур.
21. Математична та аналітико-синтетична обробка даних,

постановка соціального діагнозу.
22. Прогностичні та експертні технології.
23. Поняття про соціальні інновації.
24. Класифікація соціальних інновацій за характером проблеми.
25. Теорія гри та моделювання в прогностичних і експертних

технологіях.
26. Інноваційні форми, методи та прийоми  соціального

прогнозування.
27. Етапи соціального прогнозування.
28. Технологія проектування та соціальної експертизи в соціальній

роботі.
29. Технологія програмно-цільового проектування в соціальній

роботі.
30. Сучасні технології превентивної та реабілітаційної роботи.
31. Загальні підходи превентивних технологій.
32. Суперечності у технологіях соціального контролю:

стигматизація, ізоляція клієнтів соціальної роботи.
33. Гуманна сутність превентивної технології.
34. Принципи і функції сучасних технологій превентивної роботи.
35. Просвітницькі технології в роботі соціального працівника за

методом “рівний — рівному”.
36. Концепція просвітницької превентивної роботи за методом

“рівний — рівному”.
37. Досвід організації та впровадження просвітницької

превентивної технології з популяризації норм здорового способу
життя.

38. Сучасні програми впровадження методу у навчальні ,
позашкільні заклади та мережу підліткових неформальних
комунікацій.

39. Роль лідера в превентивній роботі.
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40. Тренінгові технології, консультування, підтримка розвитку
особистих ресурсів лідера — рівного педагогу.

41. Принципи та етапи технології соціального консультування.
42. Технології соціальної терапії у практиці установ соціальної

роботи.
43. Поняття, сутність, принципи, види соціальної реабілітації.
44. Технології соціальної реабілітації.
45. Основні етапи реабілітаційної технології в процесі соціальної

роботи.
46. Складові технології соціальної реабілітації: форми, методи,

прийоми.
47. Міжвідомчі сучасні соціальні технології.
48. Соціально-педагогічні технології в соціальній роботі.
49. Сутність соціально-педагогічних технологій.
50. Використання соціально-педагогічних технологій в соціальних

службах для молоді.
51. Сучасні технології в закладах соціальної реабілітації та

пенітенціарних установах.
52. Соціально-психологічні технології в соціальній роботі.
53. Види і особливості психологічних теорій в розвитку моделей

соціальної роботи.
54. Психологічної технології в гуманістичній моделі соціальній

роботи.
55. Сучасні технології соціальної терапії засобами мистецтва.
56. Медико-соціальні технології в соціальній роботі.
57. Основні принципи застосування медико-соціальних

технологій.
58. Функції медико-соціальних технологій.
59. Основні принципи медичної просвіти.
60. Технології медико-соціальної роботи в закладах закритого типу.
61. Особливості соціальних технологій в роботі з клієнтами з

особливими потребами.
62. Види соціальних технологій в соціальній роботі з сім’ями.
63. Технології роботи з молодою сім’єю.
64. Консультативна технологія.
65. Технології сімейної терапії у вирішення сімейних конфліктів.
66. Технології соціальної роботи з дисфункціональними сім’ями.
67. Сучасні технології правового захисту дітей від насилля.
68. Технологія проведення вуличної соціальної роботи.
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69. Програми і технології: програма “Інтернет-кафе”, вуличні
ігротеки.

70. Сучасні технології соціальної роботи з військовослужбовцями.
71. Особливості технології консультативної роботи з військово-

службовцями. Сучасні технології в роботі з людьми похилого
віку.

72. Технології соціальної роботи з національними меншинами.
73. Сучасні технології соціальної роботи із жінками.
74. Технологія розвитку лідерських якостей та підприємництва

серед жінок.
75. Види інноваційних технологій роботи з питань

працевлаштування молоді.
76. Технології соціальної роботи з категоріями груп спеціальних

клієнтів.
77. Соціально-психологічні характеристики клієнта у кризовому

стані.
78. Сучасні технології  соціальної  роботи із підлітками  з

девіантною поведінкою.
79. Технології мистецтва у роботі зі спеціальними  групами

клієнтів.
80. Технологія проведення соціальної роботи з “дітьми вулиці”.
81. Технології правового захисту та повернення дітей в сім’ю.
82. Сучасні технології відновлення сімейних стосунків для дітей-

сиріт.
83. Види превентивних технологій для “дітей вулиціі”.
84. Технології соціального супроводу неповнолітніх та молоді,

які перебувають у місцях позбавлення волі.
85. Досвід соціального супроводу вихованців шкіл і училищ

соціальної реабілітації, інших категорій засудженої молоді
соціальні служби для молоді.

86. Проблеми впровадження сучасних соціальних технологів у
пенітенціарну систему соціального захисту різного рівня.

87. Технологія стратегії зменшення шкоди.
88. Проблеми впровадження технології зменшення шкоди.
89. Проблеми готовності фахівця з соціальної роботи до

впровадження сучасних технологій.

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

http://www.fineprint.com


1 6

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи на
межі тисячоліть: Моногр. — К.: УДЦССМ, 2001. — 334 с.

2. Актуальні аспекти соціальної роботи з дсвіантною молоддю:
Метод. посіб. — Донецьк, 1996. — 112 с.

3. Антология социальной работы. В 5 т. / М. Ф. Фирсов (сост.) —
М.: Сварогь-НВФСПТ, 1994–1995.

4. Бочарова В. Г. Социально-педагогическая концепция
социальной работы в России: проблеми, перспсктивы //
Социальная работа. — 1992. — Вип. 6. — С. 11–18.

5. Бурая Н. П. Соціальна робота: Навч. посіб. — Х.: Ун-т
внутрішніх справ, 1996. — 104 с.

6. Василькова Ю. В., Василькова Т. А. Социальная педагогіка.
Курс лекций: Учеб. пособие для студ. пед. вузов й колледжей. —
М.: Изд. центр “Академія”, 1999. — 440 с.

7. Василькова Ю. В. Методика и опыт работы социального
педагога. — М., 2001. — 157 с.

8. Виховання в сім’ї дітей з особливими потребами / Упоряд.
І. Б. Іванова. — К.: УДЦССМ, 1998. — 83 с.

9. Введення в соціальну роботу: Навч. посіб. — К., 2001. —
288 с.

10. Гендерний аналіз українського суспільства. — К., 1999. —
294 с.

11. Гендерний паритет в умовах розбудови сучасного українського
суспільства. — К., 2002. — 121 с.

12. Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская конвенция о
правах человека и Европейская социальная хартия: право и
практика. — М., 1998. — 600 с.

13. Динамика ценностей в социальной работе / Под ред. Стивена
Шардлоу. — Амстердам; К., 1996. — 184 с. — Сер.
Социальная работа.

14. Доуэл М., Марш П. Ориентированная на решение задачи
социальная работа. — Амстердам; К., 1997. — 137 с.

15. Жіноче лідерство. Практика. Підруч. для тренерів / Відп.
ред. О. Суслова. — К., 1997. — 17 с.

16. Звєрева І. Д. Соціально-педагогічна робота з дітьми та
молоддю в Україні: теорія і практика. — К.: Правда
Ярославичів, 1998. — 394 с.

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

http://www.fineprint.com


1 7

17. История социальной педагогики: Становлеиие и развитие
зарубежной социальной педагогики: Учеб. для студ. вузов /
В. И. Беляев, Т. А. Дубровская й др. — М.: Гардарики,
2003. — 255 с.

18. Інновації у соціальних службах: Навч.-метод. посіб. /
Т. В. Семігіна, В. В. Покладова, І. М. Грига та ін. — К.:
Унів. вид-во “Пульсари”, 2002. — 168 с.

19. Коваль Л. Г., Звєрева І. Д., Хлєбік С. Р. Соціальна педагогіка:
Навч. посіб. — К.: ІЗМН, 1997. — 392 с.

20. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної
Ради України 28 черв. 1996 р. — К.: Парлам. вид-во, 2002. —
87 с.

21. Клейберг Ю. А. Психология девиантного поведения: Учеб.
пособие для вузов. — М., 2001. — 160 с.

22. Лукашевич М. П., Мигович І. І. Теорія і методі социальной
работі: Навч. посіб. — 2-ге вид., допов. і випр. — К.: МАУП,
2003. — 168 с.

23. Луков В. А. Социальное проектирование. — М., 1998. —
492 с.

24. Макаренко А. С. Педагогическая поэма. — К.: Рад. шк.,
1988. — 512 с.

25. Максимова Н. Ю. Психологія адиктивної поведінки: Навч.
посіб. — К.: ВПЦ “Київський ун-т”, 2002. — 308 с.

26. Максимова Н. Ю., Мілютіна К. Л. Соціально-психологічні
аспекти проблеми насильства / Комітет сприяння захисту прав
дитини. — К., 2003. — 342 с.

27. Міщик Л. І. Теоретико-методичні основи професійної
підготовки соціального педагога у закладах вищої освіти. —
Запоріжжя: Промінь, 1997. — 370 с.

28. Мустаева Ф. А. Основы социальной педагогики: Учеб. для
студ. высш. пед. учеб. заведений. — 2-е изд., перераб. и доп. —
М.: Акад. проект, 2001. — 416 с.

29. Олиференко Л. Приемная семья — институт защиты детства //
Социальная педагогика. — 2003. — № 2. — С. 77–88.

30. Основні напрями соціальної політики України на період до
2004 року: Указ Президента України від 24 травня 2000 р.
№ 717 / 2000.

31. Основы социальной работы: Учеб. для студ. вузов / П. Д. Павле-
нок, А. А. Акмалова и др.  — М.: ИНФРА-М, 2003. — 394 с.

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

http://www.fineprint.com


1 8

32. Осьмак Л. Профілактика асоціальних форм самоствердження
підлітків // Рідна шк., 1997. — № 3–4. — С. 37–40.

33. Пилипенко О. І. Методологічні підходи до соціальної роботи
з групами ризику. Сучасна соціологічна парадигма. — МАУП,
2000. — С.76–80.

34. Пилипенко О. І. Метод арттерапії в соціально-педагогічній роботі
// Проблеми педагогічних технологій / Упоряд. І. Д. Звєрева.
Вип. 1: Волинський акад. дім, 2003. — С. 78–92.

35. Пилипенко О. І. Новітні технології в роботі психолога з групами
ризику. // Вісн. Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. —
К.: Вид. центр “Київський університет”, 2000. — С. 48–52.

36. Проблеми педагогічних технологій / Упоряд. І. Д. Звєрєва.
Вип. 1: Волинський академ. дім, 2003. — 282 с.

37. Профілактика і терапія засобами мистецтва: Наук.-метод. посіб.
/ Під заг. ред. О. І. Пилипенка. — К.: А.Л.Д., 1996. — 56 с.

38. Психология социальной работы / О. Н. Александрова,
О. Н. Боголюбова, Н. Л. Васильева и др.; Под общ. ред.
М. А. Гулиной. — СПб.: Питер, 2002. — 352 с. — (Сер.
Учебник нового века).

39. Селевко Г., Селевко А. Технологии социально-педагогической
работы // Социальная педагогика. — 2003. — № 1,2.

40. Сидорова Л. Дети “группы риска”: помощь, поддержка, защита
// Социальная педагогика. — 2003. — № 2. — С. 98–100.

41. Социальний педагог: проблеми подготовки й профессионального
становлення / Л. И. Воронова, Л. И. Родина и др. — Самара,
2001. — 164 с.

42. Социальная работа / Под общ. ред. В. И. Курбатова.— Ростов
н/Д: Фенікс, 1999. — 576 с. — (Сер. Учебники, учебные
пособия).

43. Соціальна робота в Україні: Навч. посіб. / І. Д. Звєрева,
О. В. Безпалько, С. Я. Харченко та ін.; За заг. ред.
І. Д. Звєревої, Г. М. Лактіонової. — К.: Центр навч. літ.,
2004. — 265 с.

44. Соціальна робота в Україні: теорія і практика: Посіб. для
підвищ. кваліфікації працівників ЦССМ / За заг. ред.
А. Я. Ходорчук. — К., 2001. — Ч. 1; 2.

45. Словарь-справочник по социальной работе / Под ред.
Е. И. Холостовой. — М., 2000. — 424 с.

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

http://www.fineprint.com


1 9

46. Справочное пособие по социальной работе / Л. С. Алексеева,
П. В. Бобкова, Г. Ю. Бурлака и др.; Под ред. А. М. Панова,
Е. И. Холостовой. — М.: Юристъ, 1997. — 168 с.

47. Тетерский С. В. Введение в социальную работу: Учеб.
пособие. — М., 2000. — 496 с.

48. Технологии социальной работы: Учебник / Под общ. ред.
Е. И. Холостовой. — М.: ИНФРА-М, 2003. — 400 с.

49. Технология социальной работы: Учеб. пособие для студ. высш.
учеб. заведений / Под ред. И. Г.Зайнышева. — М., 2000. —
204 с.

50. Технологии социальной  работы: Учеб. для студ. вузов /
Т. В. Шеляг и др.; Е. И. Холостова (общ. ред.). — М.:
ИНФРА-М, 2003. — 399 с.

51. Управлінські аспекти соціальної роботи: Курс лекцій. — К.:
МАУП, 2002. — 376 с.

52. Философия социальной  работы: Моногр. / Под ред.
В. И. Митрохина. — М.: МГСУ Союз, 1998. — 208 с.

53. Хмелева Н. Этический кодекс социального педагога и
социального работника // Социальная работа. — 2002. —
№ 2.— С. 17–19.

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

http://www.fineprint.com


2 0

Відповідальний за випуск Н. В. Медведєва
Редактор Т. М. Тележенко
Комп’ютерне верстання Т. В. Кулік

Зам. № ВКЦ-1701

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП)
03039 Київ-39, вул. Фрометівська, 2, МАУП

З М І С Т

Пояснювальна записка ............................................................... 3
Навчально-тематичний план вивчення дисципліни
“Сучасні технології соціальної роботи” ................................... 4
Програмний матеріал до вивчення дисципліни
“Сучасні технології соціальної роботи” ................................... 5
Теми контрольних робіт ............................................................11
Питання для самоконтролю ......................................................12
Список рекомендованої літератури ..........................................16

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

http://www.fineprint.com

