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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Мета  Формування у майбутніх        фахівців – психологів  світоглядне уявлення 
  щодо  зменшення бідності та нерівності в суспільстві, зростання  економічної та  
соціальної безпеки працездатних груп населення на основі їх власної ініціативи. 
Завдання  Сформувати у майбутніх фахівців знання, щодо  надання захисту  та 
 допомоги недієздатним   та нужденним верствам населення. Навчити розуміти 
 і використовувати у соціальній роботі основні теоретичні положення. 
Навчальна дисципліна « Соціальна робота» вивчає питання соціального захисту 
та безпеки людини в державі. Під час вивчення даного предмету студент   буде  

ознайомлений з науковими дослідженнями  стосовно особистості, її формування в 

процесі соціалізації, основними закономірностями та формами регуляції  

соціальної поведінки в суспільстві. 
завданням дисципліни є: 

- висвітлення структури об’єктів та суб’єктів соціальної роботи; 
- вивчення закономірносте соціальної роботи та реалізації державної 

політики у соціальній роботі; 
- визначення психологічних особливостей професійної діяльності соціальних 

працівників. 
Навчальна прграма включає тематику лекційних та семінарських занять, модульні 

контрольні роботи, тестування, а також завдання для самостійного опрацювання. 
Ступінь оволодіння студентами знань, встановлюється в результаті проведення 

поточного та підсумкового контролю. Поточний контроль – фронтальне  
питування студентів під час навчального процесу.  
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2. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Соціальна робота, як суспільне явище. Сутність 

соціальної роботи. 
Тема 1. Соціальна робота як вид суспільної діяльності та навчальна 

дисципліна 
Сутність соціальної роботи як суспільної діяльності й наукової теорії. 

Суб'єкти та об'єкти соціальної роботи, їх взаємозв'язок і взаємозумовленість. 
Загальна мета, функції та рівні соціальної роботи. Особливості розвитку 
соціальної роботи в Україні в сучасних умовах. Зв'язок соціальної роботи з 
іншими науками та сферами суспільного життя. Завдання соціальної роботи як 

навчальної дисципліни 
Тема 2. Основні поняття і категорії соціальної роботи 

Понятійний апарат соціальної роботи. Характеристика груп понять і 
категорій соціальної роботи. Закономірності та принципи соціальної роботи: 
сутність закономірностей соціальної роботи. Підходи до класифікації 
закономірностей соціальної роботи. Основні групи принципів соціальної роботи 

та їх значення 
Тема 3. Нормативно-правова база соціальної роботи в Україні 

Нормативно-правові джерела соціальної роботи в Україні. Характеристика 
джерел права. Нормативно-правові основи соціальної роботи в Україні  

Тема 4 . Зміст та організація соціальної роботи. 
Характеристика категорій клієнтів соціальної роботи . Методи та 

формисоціальної роботи. Специфічні риси різних методів соціальна роботи. 
Тема 5. Управління та менеджмент у соціальній роботі 

Сутність понять «управління» та «менеджмент». Менеджмент соціальної 
роботи. Складові процесу менеджменту соціальної роботи. Організація в 
менеджменті соціальної роботи. Менеджерські функції соціальної служби. 
Принципи менеджменту соціальної роботи. Моделі та методи взаємозв'язку 
об'єктів і суб'єктів менеджменту. Інструменти менеджменту соціальної  роботи. 

Проектування - специфічний та актуальний інструмент менеджменту соціальної 

роботи. 
Змістовий модуль 2. Соціальна робота з різними категоріями клієнтів 

 
Тема 1. Соціальна робота з клієнтами різного віку . 

 
Проблема вікової типології в соціальній роботі. Характеристика вікових 

періодів дитинства. Типологія дітей за групами ризку та основні види роботи 
соціального працівника. Соціальна робота з дітьми за групами 

девіантнокримінальної поведінки. Система соціально-педагогічної роботи з 

дітьми девіантної поведінки. Установи соціального захисту дітей. Система 
соціальних служб для молоді в Україні. Соціальна робота з молоддю. Соціальна 

робота з людьми зрілого віку. 
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Тема 2. Соціальна робота з клієнтами з девіантною поведінкою 
Вулична робота з дітьми з «групи ризику». Форми і методи роботи з 

дезадаптивною молоддю. Механізми та методи роботи з дорослими та дітьми, що 

демонструють девіантну поведінку. 
Тема 3. Соціальна робота з нарко- та алкозалежними 

Мета соціальної роботи полягає у регулюванні правових, економічних 

стосунків людини з суспільством, наданні їй допомоги та підтримки в подоланні 

проблем, що виникли, та гідному самоутвердженні й повноцінному житті, 

розвиток чи відновлення взаємовигідних стосунків між індивідом та суспільством 

для поліпшення якості життя кожного його члена. 
Тема 4. Соціальна робота з проблемними сім’ями  

Сім'ю розглядають як провідний чинник соціалізації особистості, оскільки 

вона є персональним середовищем її життя та розвитку. Сім’я – мала динамічна 

група людей, котрі проживають разом, пов‘язані кровнородинними зв‘язками, 

взаємною відповідальністю, спільністю побуту та економікою сім‘ї. 
 

Тема 5. Соціальна робота з людьми похилого віку, безробітними та 

бездомними. 
Поняття «людина похилого віку» в Україні асоціюється з настанням 

пенсійного віку (60 років для жінок і 65 - для чоловіків). Часто вживається термін 

«літні люди», який у більшості випадків має те ж саме значення, що і люди 

похилого віку. Біологічне старіння - зростання вразливості організму і 

підвищення ймовірності смерті; соціальне старіння - зміна патернів поведінки, 

статусів, ролей; психологічне старіння - вибір способу адаптації до процесів 

старіння, нових стратегій подолання труднощів. 
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3. Рекомендована література 

Базова 
Основні джерела  

1. Історія, теорія і практика соціальної роботи в Україні: навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / упорядники: С. Я. Марченко, М. С. 

Кратінов, Л. Ц. Ваховський, О. П. Песоцька, В. О. Кратінова, О. Л. Караман. – 
Луганськ : Альма-матер, 2005. – 408 с.  
2. Войнола Р.Х. Методика викладання дисциплін соціальнопедагогічного циклу: 

Навч. посіб. / Р.Х. Войнола. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 140 с.  
3. Заверико Н.В. Соціальна педагогіка: Навчальний посібник / Н.В. Заверико. – К.: 

Видавничий дім «Слово», 2011. – 240 с.  
4. Карпенко О.Г. Теорія і практика соціальної роботи: навчальний посібник/ 

О.Г.Карпенко, Н.Ф.Романова. К.: Видавничий Дім «Слово», 2015.- 408 с  
5. Лукашевич М.П. Соціальна робота (теорія і практика): Підручник / М.П. 

Лукашевич, Т.В. Семигіна. – К.: Каравела, 2011. – 368 с. 
 6. Соціальна педагогіка: підручник. 4-те вид. виправ. та доп. / За ред. проф. А.Й. 

Капської. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 488 с.  
7. Соціальна робота в Україні. Навч. посіб /І.Д. Звєрєва, О.В.Безпалько, С.Я. 

Харченко та ін . За заг. ред. І.Д. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової - К.: Центр навч. літ., 

2004. - 256 с  
8. Теорія та історія соціального виховання : навч. посіб. \ уклад. О.О. Кравченко. – 
Умань, 2013. 10. 

Допоміжні джерела 
1. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі. - Навчальний 

посібник (для студентів вищих навчальних закладів). — К.: Центр учбової 

літератури, 2009. — 208 с.  
2. Кубіцький С. Історія соціальної роботи в зарубіжних країнах в схемах і 

таблицях. - Навчальний посібник. — К.: ДАККіМ, 2010. — 124 с. 
3. Словник-довідник для соціальних педагогів та працівників / За заг. ред. А. Й. 

Капської. - К., 2000.  
4. Соціальна педагогіка і соціальна робота: монографія/ М.Палюх, Л.Хомінська.- 
Камянець-Подільський: ПП Буйницький О.А. – 2013.- 200с. 


