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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

Соціальна робота, виникнувши як суспільне явище, суспільний ін-
ститут і сфера діяльності людей, поступово стає об’єктом різно-бічного 
наукового дослідження. Поняття “соціальна робота” ввійшло в соціаль-
но-гуманітарну літературу наприкінці XIX століття як відповідь на соці-
альний запит суспільства у змістовному відображенні практичної діяль-
ності людей, які надавали допомогу тим, хто її потребував.  

Сьогодні це поняття використовують у трьох основних значеннях. 
По-перше, соціальну роботу розглядають як професійну діяльність із 
надання допомоги індивідам, групам, громадам, щоб поліпшити чи від-
новити їхню здатність до соціального функціонування. По-друге, соціа-
льна робота — це галузь наукових знань, що ґрунтується на сукупності 
концепцій і теорій, досліджує принципи та закономірності, соціальні 
моделі, має свій об’єкт і предмет дослідження, систему наукових понять 
і категорій, сукупність методів дослідження; це вид діяльності, головна 
функція якого полягає у виробленні й теоретичній систематизації знань 
про соціальну сферу. По-третє, соціальну роботу розглядають як навча-
льну дисципліну, мета якої — дати цілісне уявлення про зміст соціальної 
роботи, її основні напрями, організацію, технологію, інструментарій. 
Беззаперечний той факт, що всі розглянуті аспекти значення поняття 
“соціальна робота” нерозривно взаємопов’язані.  

З урахуванням викладеного, окреслимо завдання нашого курсу: 
• допомогти студентам зрозуміти сутність соціальної роботи, її су-

спільне значення, коло потрібних знань і навичок для ус-пішної 
професійної діяльності в майбутньому; 

• визначити об’єктивну зумовленість і роль соціальної роботи в 
Україні. 

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

http://www.fineprint.com


 
  

4 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
вивчення дисципліни  

“СОЦІАЛЬНА  РОБОТА” 

№ 
пор. Назва теми 

1 Соціальна робота, її сутність і роль у сучасному  
українському суспільстві 

2 Предмет і завдання навчального курсу  
“Соціальна робота” 

3 Історичні корені й традиції благодійництва в Україні 
4 Морально-гуманістичні засади соціальної роботи 
5 Взаємозв’язок соціальної роботи з іншими сферами 

суспільної практики 
6 Основи соціальної роботи як компонент соціальної  

педагогіки 
7 Структура і функції органів соціальної роботи в Україні 
8 Інститут соціальної роботи як стратегія соціальної  

політики держави 
9 Принципи і методи соціальної роботи 

10 Професійний і морально-етичний портрет працівника  
соціальної сфери 

11 Робота над собою як запорука високої кваліфікації  
майбутнього фахівця 

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ  
до вивчення дисципліни  

“СОЦІАЛЬНА  РОБОТА” 

Тема  1 .  Соціальна робота, її сутність і роль у сучасному  
українському суспільстві 

1. Конституція України щодо соціального характеру держави.  
2. Поновлювальні й кризові явища та процеси в українському суспіль-

стві.  
3. Організація соціального захисту різних верств населення. 
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4. Значення соціальної політики держави в забезпеченні прав і свобод 
громадян, задоволення їх основних потреб та інтересів. 

5. Сутність соціальної роботи в Україні, її суспільне призначення й 
особливості. 

Література [1; 10; 14; 19; 24; 33; 40; 41; 43; 46; 52]  

Тема  2 .  Предмет і завдання навчального курсу  
“Соціальна робота” 

1. Інституалізація науки про соціальну роботу, взаємодія суспільних 
запитів і теоретичних пошуків у цьому процесі. 

2. Теоретико-методологічні принципи та місце соціальної роботи се-
ред інших дисциплін. 

3. Соціальна робота як навчальна дисципліна, її зміст, структура, ме-
тодичні особливості. 

4. Завдання студентів після опанування теорії та методики соці- 
альної роботи. 

Література [10; 17; 21; 23; 33; 35; 40; 41; 43; 47–49] 

Тема  3 .  Історичні корені й традиції благодійництва в Україні 

1. Культурно-історичні передумови зародження та розвитку благодій-
ництва в Україні. Соціальне піклування в Київській Русі. Благочин-
на роль православної церкви. 

2. Соціальний устрій і піклування про немічних у Козацькій республі-
ці. 

3. Благодійні функції української громади. Роль народних традицій і 
звичаїв у регулюванні суспільних відносин, розв’язанні соціальних 
проблем. 

4. Зародження руху сестер милосердя, створення та діяльність товари-
ства Червоного Хреста й інших громадських доброчинних організа-
цій у нашій країні. 

Література [3; 4; 7; 19; 43; 46; 52] 

Тема  4 .  Морально-гуманістичні засади соціальної роботи 

1. Гуманізм, його історично мінливий характер. Особливості цього 
культурницького руху епохи Відродження та Просвітництва.  

2. Світоглядний, моральний і правовий аспекти гуманізму. Роль дер-
жави та соціальних служб у його забезпеченні.  

3. Розширення сфери моральної свободи в регулюванні відносин між 
людьми за сучасних умов. 

4. Егоїзм і альтруїзм як протилежні принципи поведінки людей.  
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5. Морально-етичний аспект соціальної роботи. 
Література [1–4; 9; 11; 19; 43; 46; 52] 

Тема  5 .  Взаємозв’язок соціальної роботи з іншими сферами  
суспільної практики 

1. Перехідний етап у житті українського суспільства, його реформу-
вання, пошуки напрямів стабілізації й оптимального розвитку на 
правових цивілізованих засадах. 

2. Зміст і спрямованість соціальної політики держави, її роль у гармо-
нізації суспільних відносин. 

3. Основні соціальні проблеми в Україні, їх політична й економічна 
зумовленість і засоби розв’язання. 

4. Місце і роль соціальної роботи в реалізації соціальної політики 
Української держави. 

Література [5; 13; 15–18; 20; 22; 24; 41; 51; 53; 55] 

Тема  6 .  Основи соціальної роботи як компонент соціальної  
педагогіки 

1. Законодавча база соціально-педагогічної роботи.  
2. Соціопедагогіка як галузь педагогіки.  
3. Співпраця педагогічних центрів (соціологічних, економічних, демо-

графічних, статистичних та ін.) і їх взаємодія.  
4. Педагогіка як дієвий компонент соціальної роботи.  
5. Функції педагогіки у структурі соціальної роботи (пояснювальна, 

прогностична, розвивальна тощо).  
6. Елементи педагогічної теорії (принципи, зміст, методи, напрями).  
7. Педагогічні підсистеми, суб’єкти й об’єкти соціальної технології.  
8. Педагогічні засади впровадження соціальних технологій.  
9. Роль педагогіки в розвитку особистості суб’єктів і об’єктів соціаль-

ної роботи. 
Література [7; 11; 12; 19; 22; 34; 35; 42; 54] 

Тема  7 .  Структура і функції органів соціальної роботи  
в Україні 

1. Становлення і розвиток системи соціального захисту населення, її 
зв’язок з політичними, економічними, соціальними процесами в су-
спільстві. 
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2. Структура державних органів соціальної роботи, їх багаторівневий 
характер, провідна роль у загальній системі соціального захисту на-
селення. 

3. Положення про обласне та районне управління соціального захисту 
населення. 

4. Специфіка діяльності громадських, приватних і змішаних структур, 
що займаються соціальною допомогою населенню. 

Література [6; 8; 15; 17; 20; 24; 25; 27–31] 

Тема  8 .  Інститут соціальної роботи як стратегія соціальної  
політики держави 

1. Соціальна політика, її мета, спрямованість і взаємозв’язок із соціа-
льною роботою.  

2. Соціальна робота як інститут сучасного цивілізованого суспільства.  
3. Середовище соціалізації.  
4. Соціальний процес — предмет соціалізації. 
5. Людина у процесі соціалізації.  
6. Закономірності соціального розвитку людини.  
7. Професійна підготовка кадрів і науково-методичне забезпечення викладання 

основ соціальної роботи як умова реалізації соціальної політики.  
8. Демократичні засади й завдання навчальних дисциплін соціального 

спрямування.  
9. Методологічні проблеми вивчення основ соціальної роботи: об’єкт і 

предмет, основні категорії, закономірності, принципи тощо.  
Література [24–26, 36–39, 44, 50, 51] 

Тема  9 .  Принципи і методи соціальної роботи 

1. Роль принципів соціальної роботи в забезпеченні науковості й ефек-
тивності соціальної роботи як цілісного механізму, їх групування 
(на соціально-політичні, організаційні, психолого-педагогічні). 

2. Зміст основних принципів (гуманізму, демократизму, законності, 
компетентності, єдності повноважень і відповідальності, комплекс-
ного підходу, цілеспрямованості, стимулювання, контролю та ін.). 

3. Сутність методів соціальної роботи (соціально-економічних, органі-
заційно-розпорядчих, психолого-педагогічних), їх характеристика, 
взаємозв’язок і творче використання для досягнення спільних цілей 
і виконання завдань соціальної роботи. 

Література [1; 8; 9; 11; 12; 21; 24; 26; 33; 41] 
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Тема  10.  Професійний і морально-етичний портрет соціального 
працівника 

1. Багатоплановий характер соціальної роботи і потреба в знаннях із 
різних галузей для її успішного проведення. 

2. Посадові обов’язки соціального працівника. Професійні вимоги до 
спеціаліста із соціальної роботи, що випливають з його основ-них фу-
нкцій (діагностичної, прогнозної, правозахисної, профілактичної, 
соціально-медичної, психолого-педагогічної, комунікативної, орга-
нізаційної та ін.). 

3. Різноманітність підходів соціального працівника до розв’язання 
проблем, що виникають у клієнта. 

4. Знання і досвід — запорука якісної роботи спеціаліста соці- 
альної служби. 

5. Особистісні риси соціального працівника (психологічні, педагогічні, 
морально-етичні, соціологічні знання, здібності, навички, уміння), 
їх набуття, розвиток, удосконалення. 

Література [2; 9; 26; 32–34; 43; 46; 54] 

Тема  11.  Робота над собою як запорука високої кваліфікації  
майбутнього фахівця 

1. Роль фундаментальних і спеціальних наук у формуванні фахівця з 
соціальної роботи. 

2. Робота студента з навчальним матеріалом. Як орієнтуватися в пото-
ках інформації. Особливості організації розумової праці. 

3. Значення професійної етики та деонтології у вихованні соціального 
працівника.  

4. Права, обов’язки та культура поведінки студента. 
Література [2; 5; 7; 9; 11; 14; 26; 46; 52] 

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

1. Соціальна робота як сфера наукового знання. 
2. Філософський рівень соціальної роботи. Філософська картина світу.  
3. Традиції благодійництва християнського виховання в Україні. 
4. Історія формування системи соціального захисту з давніх часів до 

XIX ст. 
5. Державний захист дітей в історії розвитку соціальної роботи. 
6. Досвід соціальної роботи в країнах Західної Європи і США. 
7. Форми та методи соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами 

й тими, які залишилися без піклування батьків. 
8. Стратегії профілактики соціального сирітства. 
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9. Форми та методи соціально-педагогічної роботи з дітьми-
інвалідами. 

10. Арт-терапія як засіб реабілітації інвалідів. 
11. Форми та методи соціально-педагогічної роботи з обдарованими ді-

тьми. 
12. Соціально-педагогічні умови інтеграції в суспільство молоді з інва-

лідністю. 
13. Соціально-педагогічна робота з підготовки молоді до сімейного 

життя. 
14. Соціально-педагогічна робота з віруючою молоддю. 
15. Напрями соціально-педагогічної роботи з релігійними організація-

ми та конфесіями. 
16. Соціально-педагогічні підходи в роботі соціальних служб для моло-

ді з сім’єю. 
17. Волонтерство як важливий напрям соціально-педагогічної роботи. 
18. Функції і напрями роботи соціального працівника в інтернатних за-

кладах. 
19. Форми і методи соціальної роботи з неповною сім’єю. 
20. Форми і методи соціальної роботи з прийомною сім’єю. 
21. Форми і методи соціальної роботи з сім’єю опікунів. 
22. Форми і методи соціальної роботи з вихователями будинків сімей-

ного типу. 
23. Форми і методи соціальної роботи з малозабезпеченою сім’єю. 
24. Система соціального захисту дітей в Україні. 
25. Система соціального захисту молоді в Україні. 
26. Значення соціальної педагогіки для соціальної роботи. 
27. Основні категорії соціальної роботи. 
28. Особливості діяльності служб соціальної роботи в державному та не-

державному секторі. 
29. Порівняння категорій “менеджмент” і “управління”, “керування”, “адмініст-

рування” в соціальній роботі.  
30. Сутність і складові соціальної роботи.  
31. Принципи соціальної роботи.  
32. Загальні функції соціальної роботи. 
33. Технології соціальної роботи. 
34. Нормативно-правові засади соціальної роботи в Україні. 
35. Конституція про характер Української держави.  
36. Поновлювальні й кризові явища та процеси в українському суспіль-

стві.  
37. Організація соціального захисту різних верств населення. 
38. Значення соціальної політики держави в забезпеченні прав і свобод 

громадян, задоволення їх основних потреб та інтересів. 
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39. Сутність соціальної роботи в нашій країні, її суспільне призначення, 
особливості. 

40. Предмет і завдання курсу “Соціальна робота”. 
41. Інституалізація науки про соціальну роботу, взаємодія суспільних 

запитів і теоретичних пошуків у цьому процесі. 
42. Теоретико-методологічні засади та місце соціальної роботи серед 

інших дисциплін. 
43. Соціальна робота як навчальна дисципліна, її зміст, структура, ме-

тодичні особливості. 
44. Завдання студентів після опанування теорії та методики соці- 

альної роботи. 
45. Культурно-історичні передумови зародження та розвитку благодій-

ництва в Україні. Соціальне піклування в Київській Русі. Доброчин-
на роль православної церкви. 

46. Соціальний устрій і піклування про немічних у Козацькій республі-
ці. 

47. Благодійні функції української громади. Роль народних традицій і 
звичаїв у регулюванні суспільних відносин, розв’язанні соціальних 
проблем. 

48. Зародження руху сестер милосердя, створення та діяльність товари-
ства Червоного Хреста й інших громадських доброчинних організа-
цій в Україні. 

49. Гуманізм, його історично мінливий характер. Особливості цього 
культурницького руху епохи Відродження та Просвітництва.  

50. Світоглядний, моральний і правовий аспекти гуманізму. Роль дер-
жави та соціальних служб у його забезпеченні.  

51. Розширення сфери моральної свободи в регулюванні відносин між 
людьми за сучасних умов. 

52. Егоїзм і альтруїзм як протилежні принципи поведінки людей.  
53. Морально-етичний аспект соціальної роботи. 
54. Перехідний етап у житті українського суспільства, його реформу-

вання, пошуки напрямів стабілізації й оптимального розвитку на 
правових цивілізованих засадах. 

55. Зміст і спрямованість соціальної політики держави, її роль у гар-
монізації суспільних відносин. 

56. Основні соціальні проблеми в Україні, їх політична й економічна 
зумовленість і засоби розв’язання. 

57. Місце і роль соціальної роботи в реалізації соціальної політики 
Української держави. 

58. Законодавча база соціально-педагогічної роботи. 
59. Соціопедагогіка як галузь педагогіки. 
60. Співпраця педагогічних центрів (соціологічних, економічних, демо-

графічних, статистичних та ін.), їх взаємодія. 
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61. Педагогіка як дієвий компонент соціальної роботи. 
62. Функції педагогіки у структурі соціальної роботи (пояснювальна, 

прогностична, розвивальна тощо).  
63. Елементи педагогічної теорії (принципи, зміст, методи, напрями).  
64. Педагогічні підсистеми, суб’єкти й об’єкти соціальної технології.  
65. Педагогічні засади впровадження соціальних технологій. 
66. Роль педагогіки в розвитку особистості суб’єктів і об’єктів соціаль-

ної роботи. 
67. Становлення та розвиток системи соціального захисту населення, її 

зв’язок з політичними, економічними, соціальними процесами в су-
спільстві. 

68. Структура державних органів соціальної роботи, їх багаторівневий 
характер, провідна роль у загальній системі соціального захисту на-
селення. 

69. Положення про обласне та районне управління соціального захисту 
населення. 

70. Специфіка діяльності громадських, приватних і змішаних структур, 
що займаються соціальною допомогою населенню. 

71. Соціальна політика, її мета, спрямованість і взаємозв’язок із соціа-
льною роботою. 

72. Соціальна робота як інститут сучасного цивілізованого суспільства. 
73. Соціальна робота як фактор формування громадянського сус- 

пільства. 
74. Людина у процесі соціалізації. 
75. Закономірності соціального розвитку людини. 
76. Професійна підготовка кадрів і науково-методичне забезпечення 

викладання основ соціальної роботи як умова реалізації соціальної 
політики. 

77. Демократичні засади та завдання навчальних дисциплін соці-
ального спрямування. 

78. Методологічні проблеми вивчення основ соціальної роботи: об’єкт і 
предмет, основні категорії, закономірності та принципи тощо.  

79. Роль принципів соціальної роботи в забезпеченні науковості й ефек-
тивності соціальної роботи як цілісного механізму, їх групування 
(на соціально-політичні, організаційні, психолого-педа-гогічні). 

80. Зміст основних принципів (гуманізму, демократизму, законності, 
компетентності, єдності повноважень і відповідальності, комплекс-
ного підходу, цілеспрямованості, стимулювання, контролю та ін.). 

81. Сутність методів соціальної роботи (соціально-економічних, органі-
заційно-розпорядчих, психолого-педагогічних), їх характеристика, 
взаємозв’язок і творче використання для досягнення спільних цілей 
і завдань соціальної роботи. 
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82. Багатоплановий характер соціальної роботи і потреба в знаннях із 
різних галузей для її успішного здійснення. 

83. Посадові обов’язки соціального працівника. Професійні вимоги до 
спеціаліста із соціальної роботи, що випливають з його основ-них фу-
нкцій (діагностичної, прогнозної, правозахисної, профілактичної, 
соціально-медичної, психолого-педагогічної, комунікативної, орга-
нізаційної та ін. 

84. Різноманітність підходів соціального працівника до розв’язання 
проблем, що виникають у клієнта.  

85. Знання та досвід — запорука якісної роботи спеціаліста соці- 
альної служби. 

86. Особистісні риси соціального працівника (психологічні, педагогічні, 
морально-етичні, соціологічні знання, здібності, навички, уміння), 
їх набуття, розвиток, удосконалення. 

87. Роль фундаментальних і спеціальних наук у формуванні фахівця з 
соціальної роботи. 

88. Робота студента з навчальним матеріалом. Як орієнтуватися в пото-
ці інформації. Особливості організації розумової праці. 

89. Значення професійної етики та деонтології у вихованні соціального 
працівника. 

90. Права, обов’язки та культура поведінки студента. 
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