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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Сьогодні жодна розвинена держава не може обійтися без со-
ціальних працівників, які пройшли підготовку в університетах
і спеціалізованих вищих навчальних закладах. Їхня діяльність
спрямована на професійну допомогу в розв’язанні проблем усіх
верств населення, що виникають в їхньому повсякденному житті.
Соціальні працівники не тільки знімають соціальну напру-
женість, а й беруть участь у розробці законодавчих і норматив-
них актів, покликаних якомога краще захистити інтереси своїх
громадян.

Реформування українського суспільства, розроблення нових
і модернізація традиційних форм організації соціальної роботи,
загострення соціально-психологічної напруженості в умовах
політичної нестабільності та кризових явищ в економіці актуа-
лізують питання про методологію й технології її здійснення, прак-
тичну діяльність соціальних працівників. Тому методика викла-
дання навчальних дисциплін, що формують теоретичний і прак-
тичний фаховий рівень соціальних працівників, потребує враху-
вання особливостей організації різних напрямів соціальної ро-
боти, окремих її методів, що зумовлені специфікою теоретико-
методологічних підходів до соціальних проблем.

Соціальна робота як галузь соціального знання, що динаміч-
но розвивається, охоплює водночас глобальні соціальні техно-
логії та конкретні методики роботи з визначеними типами со-
ціальних проблем. Навчальна дисципліна “Методика викладан-
ня курсу «Соціальна робота»” ґрунтується на знаннях теорії й
методології соціальної роботи, психології, соціальної екології в
галузі гуманітарних і загальнопрофесійних навчальних дисциплін
і входить до програми підготовки магістрів і бакалаврів Міжре-
гіональної Академії управління персоналом.

Мета навчальної дисципліни — розкрити концептуальну та
змістову сутність методики вивчення напрямів і технологій со-
ціальної роботи з урахуванням психологічних закономірностей
та особливостей навчання, що становлять основу методології те-
оретичної й практичної фахової підготовки спеціалістів у галузі
соціальної роботи.
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Зміст програми спрямований на вивчення методології со-
ціальної роботи (принципів, форм і методів наукового пізнан-
ня) з урахуванням принципів побудови основних моделей взає-
мозв’язку теорії й практики соціальної роботи; організаційних
засад діяльності соціальних працівників як цілісного процесу
формування професійного рівня їхніх теоретичних знань і прак-
тичних навичок. Методологічна основа навчального предмета
як багаторівнева система побудована на засадах: філософської
методології; загальнонаукових (системний підхід, моделювання
тощо); конкретної наукової методології (сукупність методів,
форм, принципів дослідження в соціальній роботі); дисциплі-
нарної методології; методології міждисциплінарних досліджень.

Компонентами методологічних рівнів вивчення навчальної
дисципліни є: загальні закони філософії, закони логіки, законо-
мірності психології, закони й закономірності педагогіки, методи
дослідження. Водночас у навчальній програмі відображено пси-
холого-педагогічні основи змістових і процесуальних компонентів
соціальної роботи; концептуальні моделі соціальних технологій,
їх типологію, виокремлення основних внутрішніх і зовнішніх
властивостей; психологічні моделі й методи соціальної роботи.

Студенти самостійно опрацьовують навчальний матеріал, здо-
бутий під час аудиторних занять, самостійно займаються науко-
во-дослідною роботою, вивчають навчально-наукову літерату-
ру. Підсумки самостійної навчально-пошукової роботи підбива-
ються під час поточних навчальних занять згідно з навчально-
тематичним планом.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“МЕТОДИКА  ВИКЛАДАННЯ
КУРСУ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА»”

№ 
пор. Назва розділу і теми 

 Вступ до методики викладання курсу “Соціальна робота” 
 І. Соціалізація як неодмінна умова викладання основ  соціальної 

роботи 
1 
2 

Інститут соціальної роботи як стратегія соціальної політики держави 
Соціальні основи методики викладання курсу “Соціальна робота” 

 ІІ. Теоретичні та методологічні засади вивчення курсу 
“Соціальна робота” 

3 
4 
5 
6 
 

7 

Соціальна робота у контексті історичного розвитку 
Теоретичні основи методології викладання основ соціальної роботи 
Вивчення змістових і процесуальних компонентів соціальної роботи 
Методологічні основи проектування психологічних моделей 
вивчення основ соціальної роботи 
Вивчення основ соціальної роботи як компонента соціальної 
педагогіки 

 ІІІ. Технологічна спрямованість викладання основ  соціальної 
роботи 

8 
9 

Викладання соціальних технологій як різновидів соціальної роботи 
Реалізація соціальних технологій в суспільстві — основа вивчення їх 
практичних засад 

 
ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“МЕТОДИКА  ВИКЛАДАННЯ
КУРСУ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА»”

Вступ до методики викладання курсу “Соціальна робота”

Розділ І. Соціалізація як неодмінна умова викладання
основ соціальної роботи

Тема 1. Інститут соціальної роботи як стратегія соціальної
політики держави

Соціальна політика, її мета, спрямованість і взаємозв’язок із
соціальною роботою. Соціальна робота як інститут сучасного
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цивілізованого суспільства. Середовище соціалізації. Соціаль-
ний процес — предмет соціалізації. Людина у процесі соціалі-
зації. Закономірності соціального розвитку людини. Професій-
на підготовка кадрів і науково-методичне забезпечення викла-
дання основ соціальної роботи як умова реалізації соціальної
політики. Демократичні засади й завдання викладання навчаль-
них дисциплін соціального спрямування. Методологічні проблеми
вивчення основ соціальної роботи: об’єкт і предмет, основні ка-
тегорії, закономірності й принципи тощо.

Література [11; 28; 29; 34–36]

Тема 2. Соціальні основи методики викладання курсу
“Соціальна робота”

Викладання курсу “Соціальна робота” як форми практичної й
професійної діяльності. Соціальні основи методології викладан-
ня курсу “Соціальна робота”. Людина як об’єкт соціальної робо-
ти. Соціальна діяльність, соціальні відносини та соціальна робо-
та. Соціальна робота як фасілітації. Реалізація гуманістичного
підходу — основа соціальної роботи. Закордонна соціальна ро-
бота. Проблема підготовки соціальних працівників. Професійні й
особисті якості соціального працівника. Місце системи соціокуль-
турних факторів у вивченні основ соціальної роботи й самовизна-
ченні соціального працівника в сучасному світі.

Література [1; 13; 18; 27; 32; 33]

Розділ ІІ. Теоретичні та методологічні засади вивчення
курсу “Соціальна робота”

Тема 3. Соціальна робота у контексті історичного розвитку

Історичні коріння й джерела виникнення соціальної роботи.
Благодійність і соціальна робота в суспільстві. Благодійність як
вид соціальної активності. Операційний та етичний компоненти
соціальної роботи. Завдання й функції соціальної роботи. Взає-
мозв’язок соціальної роботи з різними підсистемами суспіль-
ства: політикою, правом, культурою, етикою, екологією тощо.
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Сучасний стан системи соціальної роботи та основні законо-
мірності її розвитку.

Література [3; 9; 15; 29; 31; 35]

Тема 4. Теоретичні основи методології викладання основ
соціальної роботи

Основні парадигми в соціальній роботі (соціологія розумін-
ня, феноменологія, радикально-гуманістичні парадигми). Со-
ціально-історичний аналіз генезису шкіл і теорій соціальної ро-
боти. Сучасні теоретичні моделі соціальної роботи (соціально-
психологічна, комунікативна, гуманістична, когнітивна, ради-
кальна та ін.). Концепція професіоналізму та права людини —
основа понятійної структури соціальної роботи.

Принципи соціальної роботи (конгруентність, безприст-
расність, конфіденційність, активність, толерантність та ін.).
Соціологічні основи соціальної роботи. Методи соціальної ро-
боти (історичний, порівняльний, системного аналізу, опитуван-
ня, спостереження, аналіз документів тощо).

Філософія соціальної роботи як теоретична основа методології
вивчення основ соціальної роботи. Методичні підходи до розв’я-
зання проблеми філософської рефлексії соціальної роботи. Гу-
манна цивілізація й антропний принцип теорії соціальної роботи.

Методика підготовки і проведення семінарів дисципліни “Со-
ціальна робота”. Дискусія як ефективний метод проведення се-
мінарського заняття з навчальної дисципліни. Лекція як метод
навчання. Нетрадиційні методи викладання курсу “Соціальна ро-
бота”. Вироблення навичок з вивчення навчальної дисципліни.

Література [6; 9; 13; 21; 26; 32; 38]

 Тема 5. Вивчення змістових і процесуальних компонентів
соціальної роботи

Поняття “соціальний працівник”. Політична й культурна па-
радигми соціалізації як основа формування світогляду соціаль-
них працівників.
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Напрями діяльності соціального працівника. Взаємозв’язок
об’єкта, предмета й змісту соціальної роботи. Формування шкіл
соціальних працівників, їх спрямованість і спеціалізація. Сфе-
ри діяльності соціального працівника. Методика формування
безпосереднього й опосередкованого рівнів соціальної роботи.
Реалізація професійних функцій соціальним працівником (ко-
мунікативної, педагогічної, організаційної, психологічної та ін.).

Проблема підготовки соціальних працівників. Досвід підго-
товки соціальних працівників. Критерії ефективності в діяль-
ності соціального працівника. Освітні програми. Проблеми підви-
щення кваліфікації. Професійний контроль і взаємодопомога.
Етичний кодекс соціального працівника. Посадові характерис-
тики, обов’язки й функції соціального працівника.

Форми контролю знань, навичок і вмінь студентів з дисцип-
ліни “Соціальна робота”. Оцінка майстерності викладання.
Мораль, навчальна дисципліна й етика у викладанні навчальної
дисципліни.

Література [10; 20; 27; 29; 34; 36]

Тема 6. Методологічні основи проектування психологічних
моделей вивчення основ соціальної роботи

Роль психології та психологічної допомоги в соціальній ро-
боті. Психологічні моделі й методи соціальної роботи. Психо-
логічні механізми формування довіри. Основи формування взає-
модовіри та комфортного середовища спілкування в суспільстві.
Можливості соціального контролю в соціальній роботі. Вивчен-
ня шляхів розв’язання соціальних конфліктів у контексті со-
ціальної роботи (поняття, типологія, функції тощо).

Література [2; 28; 29; 31; 33; 34]

Тема 7. Вивчення основ соціальної роботи як компонента
соціальної педагогіки

Законодавча база соціально-педагогічної роботи. Соціопеда-
гогіка як галузь педагогіки. Співпраця педагогічних центрів (со-
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ціологічних, економічних, демографічних, статистичних та ін.)
та їх взаємодія. Педагогіка як діяльний компонент соціальної
роботи. Функції педагогіки у структурі соціальної роботи (по-
яснювальна, прогностична, розвивальна тощо). Елементи педа-
гогічної теорії (принципи, зміст, методи, шляхи). Педагогічні
підсистеми, суб’єкти й об’єкти соціальної технології. Педагогічні
основи впровадження соціальних технологій. Роль педагогіки у
розвитку особистості суб’єктів та об’єктів соціальної роботи.

Література [1; 9; 24; 34; 36]

Розділ ІІІ. Технологічна спрямованість викладання основ
соціальної роботи

Тема 8. Викладання соціальних технологій як різновидів
соціальної роботи

Основні поняття теорії й практики соціальних технологій.
Соціальні технології як основа соціальних відносин у суспільстві.
Основні концептуальні лінії реалізації технологій соціальної
роботи. Технології індивідуальної соціальної роботи.

Література [16; 17; 23; 35; 36]

Тема 9. Реалізація соціальних технологій в суспільстві —
основа вивчення їх практичних засад

Зміст поняття “соціальні технології”, сутність соціальних
технологій, актуальність їх упровадження в сучасному світі.
Специфіка технологій соціальної роботи. Класифікація й типо-
логія соціальних технологій. Засоби реалізації соціальних тех-
нологій у процесі їх вивчення.

Загальні технології соціальної роботи. Соціальна діагности-
ка: загальні проблеми й принципи діагностики. Технології со-
ціального прогнозування: процес прогнозування, актуальність,
сучасна значущість. Соціальні інновації.

Технології й методи соціально-педагогічної роботи. Шляхи
впровадження соціальних технологій. Соціальні проекти у по-
літичних програмах. Системи соціального захисту й підтримки.
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Приклади реалізації сучасних соціальних технологій під час
вивчення основ соціальної роботи. Методичні рекомендації до
планування навчального курсу й окремих навчальних занять.

Література [16; 17; 23; 34; 36]

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Професійна підготовка кадрів і науково-методичне забез-
печення викладання основ соціальної роботи як умова ре-
алізації соціальної політики.

2. Демократичні засади й завдання викладання навчальних
дисциплін соціального спрямування.

3. Методологічні проблеми вивчення основ соціальної робо-
ти: об’єкт і предмет, основні категорії, закономірності й
принципи тощо.

4. Взаємодія соціальної роботи з іншими галузями знань:
філософією, соціологією, психологією, правом, етикою.

5. Актуальність вивчення основ соціальної роботи як науки
і практики для розв’язання проблем сучасної людини й
суспільства.

6. Соціальні основи методології викладання основ соціаль-
ної роботи.

7. Місце системи соціокультурних факторів у вивченні ос-
нов соціальної роботи й самовизначенні соціального пра-
цівника у сучасному світі.

8. Специфічні особливості соціальної роботи як фахової
діяльності.

9. Джерела визначеності й суперечності методів соціальної
роботи.

10. Методика підготовки і проведення семінарів з дисциплі-
ни “Соціальна робота”.

11. Дискусія як ефективний метод проведення семінарського
заняття з навчальної дисципліни.

12. Лекція як метод вивчення основ соціальної роботи.
13. Нетрадиційні методи викладання дисципліни “Соціальна

робота”.
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14. Вироблення навичок з вивчення навчальної дисципліни.
15. Принципова різниця між благодійністю та професійною

соціальною роботою.
16. Викладання основ соціальної роботи як виду практичної

й професійної діяльності.
17. Якісні риси специфіки соціальної роботи.
18. Форми контролю знань, навичок і вмінь студентів з дис-

ципліни “Соціальна робота”.
19. Оцінка майстерності викладання навчальної дисципліни.
20. Мораль, навчальна дисципліна й етика у викладанні на-

вчальної дисципліни.
21. Форми контролю знань, навичок і вмінь студентів з дис-

ципліни “Соціальна робота”.
22. Оцінка майстерності викладання навчальних дисциплін

соціального спрямування.
23. Мораль та етика у викладанні навчальної дисципліни.
24. Гуманістичний підхід — основа соціальної роботи.
25. Система соціокультурних факторів, які впливають на са-

мовизначення соціального працівника у сучасному світі.
26. Історичне коріння й джерела соціальної роботи.
27. Благодійність і соціальна робота в суспільстві.
28. Благодійність як вид соціальної активності.
29. Операційний та етичний компоненти соціальної роботи.
30. Завдання й функції соціальної роботи.
31. Вплив філософії прав людини на сучасну модель профе-

сійної соціальної роботи.
32. Поняття фасілітації соціальної роботи.
33. Людина як суб’єкт та об’єкт соціалізації та соціальної

допомоги.
34. Вивчення закономірностей соціального розвитку людини.
35. Використання соціально-психологічних моделей і методів

у теорії та практиці соціальної роботи.
36. Психологічні механізми формування довіри.
37. Ідеальні моделі в соціальній роботі.
38. Соціальні конфлікти в контексті соціальної роботи.
39. Принципи класифікації соціальних конфліктів.
40. Позитивні й негативні функції соціального конфлікту
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41. Наведіть приклади, в яких, на ваш погляд, домінують
позитивні функції соціального конфлікту.

42. Мета вивчення психолого-орієнтованих теорії соціальної
роботи.

43. Особливості психологічної позиції соціального працівника.
44. Основи проектування психолого-орієнтованих і соціоло-

го-орієнтованих моделей соціальної роботи.
45. Роль “соціології розуміння” М. Вебера у вирішенні про-

блем соціальної роботи.
46. Феноменологічна соціологія як методологія соціальної ро-

боти.
47. Цілі й завдання розробки соціальних технологій.
48. Специфіка функціональної методики соціальної роботи.
49. Соціально-економічні методи в соціальних технологіях.
50. Методики організації зв’язків у суспільстві.
51. Благодійні організації, їх програми й роль у реалізації

соціальної політики.
52. Соціальна структура суспільства та соціальна політика.
53. Сфери соціальної роботи.
54. Критерії ефективності соціальної роботи.
55. Професійні вимоги до особистості соціального працівника.
56. Сучасні теоретичні моделі соціальної роботи та практич-

на реалізація під час вивчення основ соціальної роботи.
57. Принципи соціальної роботи.
58. Напрями діяльності соціального працівника.
59. Взаємозв’язок об’єкта, предмета й змісту соціальної ро-

боти.
60. Сфери діяльності соціального працівника.
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