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Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність,  

ступінь вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів: 6 23 Соціальна робота  
Денна форми навчання 

Нормативна 

Модулів: 2 

231 Соціальна робота 

Рік підготовки: 2 

Змістових модулів: 5 
Семестр: 3,4 

Лекції: 44 год. 

Загальна кількість 

годин: 180 

Семінари: 20 год. 

Консультації: 0 

Тижневих годин: 

аудиторних: 2 

самостійної роботи: 4 

Доктор філософії 

Самостійна робота: 

116год. 

Форма контролю: залік, 

екзамен 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета вивчення курсу – засвоєння аспірантами теоретичних та 

методологічних засад, закономірностей, принципів і методів соціальної роботи,  

засвоєння знань та навичок реалізації стратегічних напрямів соціальної 

політики в Україні.  

1.2. Головними його завданнями є: визначити сутнісні характеристики 

соціальної роботи; розкрити основні етапи, тенденції, принципи та 

закономірності розвитку соціальної роботи; розкрити зв'язок соціальної роботи 

з соціально-економічною і суспільно-політичною структурами держави і 

суспільства;  здійснити аналіз сучасних зарубіжних соціальних теорій; 

формувати гуманістично орієнтований світогляд  як базовий компонентів 

майбутньої професійної діяльності та процесу їх власної соціалізації; 

обгрунтувати моделі організації й управління соціальними  системами; 

формувати в аспірантів  критичність мислення, вміння переосмислювати 

історико-соціальне минуле в контексті сучасних умов, сприяючи тим самим 

успіху в здійснені ними самостійної науково-дослідної роботи і майбутньої 

професійної діяльності; підвищення рівня освітньо-наукової готовності 

соціального працівника допрофесійної діяльності. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-наукової програми аспіранти повинні: 

знати: 

- теоретичні основи соціальної роботи, її основні етапи, тенденції, 

принципи та закономірності розвитку; 

- основні методологічні принципи процесу наукового пізнання у 

соціальній роботі; 

- наукові підходи до застосування форм і методів соціальної роботи з 

різними категоріями клієнтів; 

-  суть і структуру процесу соціальної діяльності, особливості, 

принципи, закономірності, методи і форми її організації; 

- наукові основи управління закладами соціальної сфери; 

- сутнісні характеристики соціальної роботи як прикладної діяльності 

(методологію, організаційні аспекти, систему моральних норм, правове 
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регулювання, фахові, особистісні вимоги до соціальних працівників, специфіку 

суб'єкт-суб'єктних відносин у комунікативних процесах, морально-етичних 

вимірів фахової діяльності, принципи і форми організації роботи соціальних 

служб). 

вміти: 

- застосовувати сучасні методологічні та методичні підходи до 

аналізу соціальних процесів; 

- усвідомлювати мету соціальної діяльності і конкретизувати її у 

завданнях; 

- встановлювати взаємозв’язок соціальної роботи з соціально-

економічною і суспільно-політичною структурами держави і суспільства та 

прогнозувати наслідки; 

- здійснювати соціальну діяльність відповідно до закономірностей і 

принципів соціальної роботи; 

-  чітко визначити зміст, основні форми та методи соціальної роботи; 

- застосовувати набуті знання у практичній соціально-педагогічній 

діяльності; 

- використовувати розмаїття форм і методів соціальних впливів на 

клієнтів у залежності від життєвих ситуацій; 

-  аналізувати одержані результати і визначати наступні заходи; 

- самокритично ставитися до певних здобутків і недоліків, вживати 

заходи щодо їх усунення; 

-  постійно підвищувати свою соціальну культуру; 

-  використовувати досягнення соціальної науки і практики у своїй 

діяльності. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин / 6 кредитів ECTS. 
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3. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Соціальна робота на сучасному етапі розвитку 

українського суспільства 

 

Тема 1. Предмет соціальної роботи.  

Структура і завдання курсу Інституалізація науки про соціальну роботу, 

взаємодія суспільних запитів і теоретичних пошуків у цьому процесі. Сутність 

поняття “соціальна робота”. Об’єкт і суб’єкт соціальної роботи. Функції 

соціальної роботи. 

Теоретико-методологічна основа і місце соціальної роботи серед інших 

наук. 

Соціальна робота як наукова галузь і навчальна дисципліна, її зміст, 

структура, методичні особливості. 

Тема 2. Принципи реалізації соціальної роботи. 

Роль принципів соціальної роботи в забезпеченні науковості й 

ефективності соціальної роботи як цілісного механізму, їх групування (на 

соціально-політичні, організаційні, психолого-педагогічні), зміст основних 

принципів (гуманізму, демократизму, законності, компетентності, єдності 

повноважень і відповідальності, комплексного підходу, цілеспрямованості, 

стимулювання, контролю і перевірки та ін.).  

Тема 3. Методи соціальної роботи 

Сутність методів соціальної роботи (соціально-економічних, 

організаційно-розпорядчих, психолого-педагогічних), їх характеристика, 

взаємозв’язок і творче використання для досягнення спільних цілей і завдань 

соціальної роботи. 

Тема 4. Морально-гуманістичні витоки соціальної роботи. 

 Гуманізм, його історично мінливий характер. Особливості цього 

культурницького руху епохи Відродження і Просвітництва. Світоглядний, 

моральний і правовий аспекти гуманізму. Роль держави і соціальних служб у 

його забезпеченні. Розширення сфери моральної свободи в регулюванні 

відносин між людьми за сучасних умов. 

Егоїзм і альтруїзм як протилежні принципи поведінки людей. Морально-

етичний аспект соціальної роботи. 

Тема 5. Генеза соціальної роботи у вітчизняній теорії та практиці. 

Соціокультурне підґрунтя виникнення соціальної роботи в Україні. 

Історичні корені й традиції благодійництва в Україні. Культурно-історичні 

передумови зародження і розвитку благодійництва в Україні. Соціальне 

піклування за часів Київській Русі. Благочинна роль Православної церкви. 

Соціальний устрій та опікування немічними в Козацькій республіці. 

Благодійні функції української громади. Роль народних традицій і звичаїв 

у регулюванні суспільних відносин, розв’язання соціальних проблем. 

Тема 6. Соціальна політика держави як основа діяльності соціального 

працівника 



 6 

Різноманіття понять соціальної політики.  Сутність соціальної 

політики держави, напрями та пріоритети  її  здійснення. Поняття, об’єкт та 

умови реалізації соціальної політики. Взаємозв’язок соціальної політики та 

соціальної роботи. Система служб соціальної допомоги населенню. 

 

Змістовий модуль 2. Характеристика базових теорій соціальної 

роботи  

Тема 7. Парадигми та теорії соціальної роботи 

Соціальна робота як парадигмальна теорія і практика. Сутність поняття 

«теорія соціальної роботи». Класифікація теорій соціальної роботи за 

спорідненістю із соціально- гуманітарними науками: психологічні теорії 

соціальної роботи, соціологічні теорії соціальної роботи, комплексні 

(біопсихосоціальні) теорії соціальної роботи. Взаємозв’язок теорії і практики 

соціальної роботи.  

Тема 8. Психологічні теорії соціальної роботи 

Психодинамічна теорія соціальної роботи. Напрями розвитку сучасного 

психоаналізу. Техніки психодинамічної теорії. Біхевіористські і когнітивні 

теорії соціальної роботи. Гуманістично-екзистенційна теорія соціальної роботи. 

Тема 9. Соціологічні теорії соціальної роботи  

Системна теорія соціальної роботи. Екологічна теорія соціальної роботи. 

Використання у соціальній роботі теорії ролей. Соціально- радикальна теорія 

соціальної роботи.   

Тема 10. Комплексні теорії соціальної роботи  

Кризове втручання. Положення теоретичної основи кризового втручання. 

Методи кризового втручання. Зосереджена на завданні теорія соціальної 

роботи. Етапи діяльності відповідно до зосередженої на завданні теорії 

соціальної роботи. Сімейна терапія. Напрями сімейної терапії. Психосоціальна 

терапія. Соціально-педагогічна теорія соціальної роботи. Компоненти 

соціально-педагогічної теорії соціальної роботи. 

 

Змістовий модуль 3. Роль соціальної роботи в нормалізації відношень 

між соціально-етичними спільнотами 

 

Тема 11. Портрет соціального працівника та етичні правила його 

діяльності 

Особливості та  характеристика основних напрямків діяльності 

соціального працівника. Різноманіття функцій соціального працівника. Кодекс 

етики соціального працівника. Особисті та професійні якості, необхідні для 

професійної соціальної роботи. 

Тема 12. Основи комунікативної діяльності працівника соціальної сфери 

Основні поняття теорії мовної комунікації. Правила вступу в контакт. 

Види слухання. Невербальні засоби спілкування. Мовні тактики переконання. 

Тема 13. Особливості консультування в соціальній роботі 

Цілі та завдання консультування. Напрямки консультативної роботи в 

системі соціальної роботи. Принципи консультування. Особистісні якості та 
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професійні вміння консультанта. Типові помилки в консультуванні. Етапи 

консультативної бесіди. Схема соціальної історії клієнта. 

Тема 14. Основи комунікативної діяльності працівника соціальної сфери 

Актуальність телефонного консультування. Історія становлення телефонного 

консультування. Задачі телефонного консультування. Принципи телефонного 

консультування. Напрями телефонного консультування. Особливості 

телефонного консультування. Переваги та недоліки телефонного 

консультування. 

 

Змістовий модуль 4. Соціальна робота як професійна діяльність  

Тема 15. Сутність та структура соціальної роботи як професійної 

діяльності. 

 Сутність понять «об’єкт», «суб’єкт», «клієнт». Характеристика категорій 

клієнтів соціальної роботи. Суб’ єкти соціальної роботи. Структура соціальної 

роботи. Класифікація суб’єктів соціальної роботи. Рівні соціальної роботи. 

Основні напрями, функції, ресурси та ресурсне забезпечення соціальної роботи.  

Тема 16. Характеристика методів індивідуальної соціальної роботи  

Ведення випадку в соціальній роботі. Процес ведення випадку. Первинне 

оцінювання і складання плану догляду. Реалізація плану втручання і 

оцінювання його результатів. Ведення професійних записів. Індивідуальне 

консультування в соціальній роботі. Специфіка консультування у соціальній 

роботі. Соціально-психологічне консультування у соціальній роботі. 

Телефонне консультування в соціальній роботі. Представництво інтересів 

клієнта в соціальній роботі. Особливості представництва інтересів. Різновиди і 

стратегії представництва інтересів. Процес індивідуального представництва 

інтересів. Безпосереднє професійне представництво. Вулична соціальна робота. 

Призначення вуличної соціальної роботи.   

Тема 17. Характеристика методів групової соціальної роботи  

Класифікація груп і групові процеси. Різновиди груп у соціальній роботі. 

Групові процеси і явища. Терапевтичні ефекти групи і групової соціальної 

роботи. Організація і підготовка групової соціальної роботи. Переговори і 

узгодження діяльності. Проведення групових занять і зустрічей. Завершення і 

 

Змістовий модуль 5. Характеристика об’ єктів соціальної роботи  

Тема 18. Сім’ я, яка опинилась у складних життєвих обставинах  

Визначення понять «сім’я», «складні життєві обставини», «сім’я, яка 

опинилася в складних життєвих обставинах». Класифікація сімей, які 

опинилися в складних життєвих обставинах. Соціальні послуги, що надаються 

сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах та їх спрямованість. 

Форми соціальної роботи з сім’ями. Технологія надання соціальних послуг 

сім’ї. Порядок взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями 

Тема 19. Діти та молодь як об’ єкти соціальної роботи  

Сутнісна характеристика поняття «дитина», «діти». Конвенція про права 

дитини, або «Дитячий закон». Характеристика категорій дітей «групи ризику».  

Сутність поняття “ молодь”. Особливості вікової групи. Принципи та завдання 
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реалізації соціальної роботи з молоддю. Основні напрямки роботи соціальних 

працівників з молоддю. Методи соціальної роботи з молоддю.  

Тема 20. Соціально-психологічний портрет людей, які мають 

функціональні обмеження  

Сучасні підходи до визначення поняття «люди, які мають функціональні 

обмеження». Напрями, принципи, форми та методи соціальної роботи з 

окремими групами людей з обмеженими можливостями. Реалізація державної 

політики соціального захисту людей з обмеженими можливості. Соціальна 

робота з людьми, які мають фізичні та сенсорні обмеження. Соціальна робота з 

людьми з проблемами психічного здоров’я. Соціальна робота із розумово 

відсталими клієнтами, інвалідами. 

Тема 21. Соціальна робота з мігрантами, біженцями та особами без 

постійного місця проживання, учасниками АТО та їх сім’ями  

Зміст понять «мігрант», «біженець», «особа без постійного місця 

проживання», «внутрішньо переселеними». Проблеми мігрантів, біженців та 

осіб без постійного місця проживання. Завдання соціальної роботи з 

мігрантами, біженцями і особами без постійного місця проживання, 

внутрішньо переселеними. Практична соціальна робота з мігрантами та 

біженцями, внутрішньо переселеними. Вулична соціальна робота як один з 

методів роботи з особами без постійного місця проживання.  

Тема 22. Особливості людей поважного віку  

Глобальна тенденція постаріння населення. Психофізіологічні 

особливості поважної людини. Соціальна робота з людьми зрілого віку. 

Соціальна робота з клієнтами похилого віку. Соціальний захист людей 

поважного віку (принципи, напрями роботи, вміння та навички, які необхідні 

соціальному працівнику з даною групою). Заклади соціального захисту людей 

похилого віку в Україні. Соціальне обслуговування громадян похилого віку у 

територіальних центрах. Мережа будинків- інтернатів в Україні.  
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Усього 
у тому числі 

Лек. Сем. Сам. 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1. Соціальна робота на сучасному етапі розвитку українського 

суспільства 

Тема 1.1. Предмет соціальної роботи 11 2  9 

Тема 1.2. Принципи реалізації соціальної роботи. 9 2  7 

Тема 1.3. . Методи соціальної роботи 9 2 2 5 

Тема 1.4. Морально-гуманістичні витоки соціальної роботи 6 2  4 

Тема 1.5. Генеза соціальної роботи у вітчизняній теорії та 

практиці 
6 2  4 

Тема 1.6. Соціальна політика держави як основа діяльності 

соціального працівника 
6 2 2 2 

Разом за змістовим модулем 1 47 12 4 31 

Змістовий модуль 2. Характеристика базових теорій соціальної роботи 

Тема 2.1 Парадигми та теорії соціальної роботи 18 2 2 14 

Тема 2.2. Психологічні теорії соціальної роботи 12 2 2 8 

Тема 2.3. Соціологічні теорії соціальної роботи 6 2  4 

Тема 2.4. Комплексні теорії соціальної роботи 8 2  6 

Разом за змістовим модулем 2 44 8 4 32 

Змістовий модуль 3. Роль соціальної роботи в нормалізації відношень між соціально-

етичними спільнотами 

Тема 3.1. Портрет соціального працівника та етичні правила 

його діяльності 
8 2  6 

Тема 3.2. Основи комунікативної діяльності працівника 

соціальної сфери 
11 2 2 7 

Тема 3.3. Особливості консультування в соціальній роботі 4 2  2 

Тема 3.4. Основи комунікативної діяльності працівника 

соціальної сфери 
8 2 2 4 

Разом за змістовим модулем 3 31 8 4 19 

Змістовий модуль 4. Соціальна робота як професійна діяльність 

Тема 4.1 Сутність та структура соціальної роботи як 

професійної діяльності 
6 2  4 

Тема 4.2. Характеристика методів індивідуальної соціальної 

роботи 
8 2  6 

Тема 4.3. Характеристика методів групової соціальної роботи 8 2 2 4 

Разом за змістовим модулем 4 22 6 2 14 

Змістовий модуль 5. Характеристика об’ єктів соціальної роботи 

Тема 5.1. Сім’я, яка опинилась у складних життєвих 

обставинах 
6 2  4 

Тема 5.2. Діти та молодь як об’єкти соціальної роботи 6 2 2 2 

Тема 5.3. Соціально-психологічний портрет людей, які мають 

функціональні обмеження 
8 2 2 4 

Тема 5.4. Соціальна робота з мігрантами, біженцями та 

особами без постійного місця проживання, учасниками АТО 

та їх сім’ями 

8 2 2 4 

Тема 5.5 Особливості людей поважного віку 8 2  6 

Разом за змістовим модулем 5 36 10 6 20 

Усього годин 180 44 20 116 
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5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Тема 

К-сть 

годин 

1 

Методи соціальної роботи 

1. Поняття «метод», «методологія» 

2. Основні підходи до класифікації методів соціальної 

роботи. 

3. Соціально-економічні методи соціальної роботи 

4. Оорганізаційно-розпорядчі методи соціальної роботи  

5. Психолого-педагогічні методи соціальної роботи. 

2 

2 

Соціальна політика держави як основа діяльності 

соціального працівника 
1. Різноманіття понять соціальної політики.  

2. Сутність соціальної політики держави, напрями та 

пріоритети  її  здійснення.  

3. Поняття, об’єкт та умови реалізації соціальної політики.  

4. Взаємозв’язок соціальної політики та соціальної роботи.  

5. Система служб соціальної допомоги населенню 

1 

3 

Парадигми та теорії соціальної роботи 
1. Соціальна робота як парадигмальна теорія і практика.  

2. Сутність поняття «теорія соціальної роботи».  

3. Класифікація теорій соціальної роботи за 

спорідненістю із соціально- гуманітарними науками: 

психологічні теорії соціальної роботи, соціологічні теорії 

соціальної роботи, комплексні (біопсихосоціальні) теорії 

соціальної роботи.  

4. Взаємозв’язок теорії і практики соціальної роботи. 

2 

4 

Психологічні теорії соціальної роботи 
1. Психодинамічна теорія соціальної роботи.  

2. Напрями розвитку сучасного психоаналізу.  

3. Техніки психодинамічної теорії.  

4. Біхевіористські і когнітивні теорії соціальної роботи.  

5. Гуманістично-екзистенційна теорія соціальної 

роботи. 

2 

5 

Основи комунікативної діяльності працівника соціальної 

сфери 
1. Основні поняття теорії мовної комунікації.  

2. Правила вступу в контакт.  

3. Види слухання.  

4. Невербальні засоби спілкування.  

5. Мовні тактики переконання. 

2 

6 
Основи комунікативної діяльності працівника соціальної 

сфери 

1. Актуальність телефонного консультування.  

2 
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2. Історія становлення телефонного консультування. 

3.  Задачі телефонного консультування.  

4. Принципи телефонного консультування.  

5. Напрями телефонного консультування.  

6. Особливості телефонного консультування.  

7. Переваги та недоліки телефонного консультування. 

7 

Характеристика методів групової соціальної роботи 

1. Класифікація груп і групові процеси.  

2. Різновиди груп у соціальній роботі.  

3. Групові процеси і явища.  

4. Терапевтичні ефекти групи і групової соціальної роботи.  

5. Організація і підготовка групової соціальної роботи. 

6. Переговори і узгодження діяльності.  

7. Проведення групових занять і зустрічей. 

2 

8 

Діти та молодь як об’ єкти соціальної роботи 
1. Сутнісна характеристика поняття «дитина», «діти».  

2. Конвенція про права дитини, або «Дитячий закон».  

3. Характеристика категорій дітей «групи ризику».  

4.  Сутність поняття “ молодь”.  

5. Особливості вікової групи.  

6. Принципи та завдання реалізації соціальної роботи з 

молоддю.  

7. Основні напрями роботи соціальних працівників з 

молоддю.  

8. Методи соціальної роботи з молоддю. 

2 

9 

Соціально-психологічний портрет людей, які мають 

функціональні обмеження 
1. Сучасні підходи до визначення поняття «люди, які мають 

функціональні обмеження».  

2. Напрями, принципи, форми та методи соціальної роботи з 

окремими групами людей з обмеженими можливостями.  

3. Реалізація державної політики соціального захисту людей 

з обмеженими можливості.  

4. Соціальна робота з людьми, які мають фізичні та сенсорні 

обмеження.  

5. Соціальна робота з людьми з проблемами психічного 

здоров’я.  

6. Соціальна робота із розумово відсталими клієнтами, 

інвалідами. 

2 

10 

Соціальна робота з мігрантами, біженцями та особами без 

постійного місця проживання, учасниками АТО та їх 

сім’ями 
1. Зміст понять «мігрант», «біженець», «особа без постійного 

місця проживання», «внутрішньо переселеними».  

2. Проблеми мігрантів, біженців та осіб без постійного місця 

2 
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проживання.  

3. Завдання соціальної роботи з мігрантами, біженцями і 

особами без постійного місця проживання, внутрішньо 

переселеними.  

4. Практична соціальна робота з мігрантами та біженцями, 

внутрішньо переселеними.  

5. Вулична соціальна робота як один з методів роботи з 

особами без постійного місця проживання. 

 Разом 20 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Тема 

К-сть 

годин 

1 Основні напрямки соціальної роботи з молоддю. 4 

2 
Політика держави по відношенню до соціальної роботи з 

молоддю. 
6 

3 Моделі та форми допомоги родині. 6 

4 Поняття та види взаємовідношень у родині. 6 

5 Особливості життєвого циклу родини. 6 

6 Різноманіття стилів відношень у родині. 6 

7 Особливості соціальної роботи в ситуації розлучення. 6 

8 Особливості методу батьківських груп в соціальній роботі. 5 

9 
Телефонне консультування: завдання, принципи, переваги, 

недоліки. 
5 

10 Особливості професії телефонного консультанта. 4 

11 Державна політика в сфері соціальної роботи з інвалідами. 4 

12 Спорт як основний напрямок соціальної роботи з інвалідами. 
6 

13 Особливості соціальної роботи з батьками дітей-інвалідів. 4 

14 Соціальна робота з дітьми-інвалідами. 4 

15 
Психологічні методи роботи з дітьми, яки пережили 

насильство. 6 

16 Особливості соціальної допомоги безробітним громадянам. 6 

17 Психологічний стан безробітних. 4 

18 Поняття безпритульності та її причини. 5 

19 Поняття та характеристика «дітей вулиць». 5 

20 Напрями соціальної роботи з «дітьми вулиць». 5 
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21 Особливості соціального захисту жінок. 5 

22 Особливості соціальної роботи з обдарованими дітьми. 4 

23 Особливості творчої обдарованості та її проблеми у дитини. 4 

 Разом 116 

7. Методи та засоби навчання 

Методи навчання: інформаційно-рецептивний; ситуативного дослідження; 

емпіричного, компаративного, SWOT, прогностичного та інших видів аналізу; 

ілюстративний; репродуктивний; метод проблемного підходу.  

8. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік, екзамен.  

Питання для заліка 

1. Социальна робота: сутність та завдання.  

2. Виникнення та розвиток соціальної роботи. 

3. Соціальна робота в дореволюційний та радянський періоди. 

4. Розвиток соціальної роботи в Україні. 

5. Місце соціальної роботи в системі наукового знання. 

6. Система суб’єктів та об’єктів соціальної роботи. 

7. Соціальна допомога як підґрунтя соціальної роботи. 

8. Соціальне страхування як напрямок соціальної політики. 

9. Загальні та спеціальні принципи соціальної роботи. 

10. Рівні соціальної роботи. 

11. Соціальна політика держави як основа діяльності соціальних працівників. 

12. Взаємозв’язок соціальної  політики та соціальної роботи. 

13. Умови реалізації соціальної політики держави. 

14. Система служб соціальної допомоги населенню.  

15. Законодавче підґрунтя соціальної роботи. 

16. Особливості розвитку соціальної роботи в США та Канаді. 

17. Особливості розвитку соціальної роботи в Германії. 

18. Особливості розвитку соціальної роботи в Норвегії. 

19. Особливості розвитку соціальної роботи во Франції. 

20. Особливості розвитку соціальної роботи в Швеції. 

21. Методи вивчення особистості в соціальній роботі. 

22. Зв’язок теоретичної соціології та соціальної роботи. 

23. Педагогічні методи в соціальній роботі. 

24. Педагогічні методи рішення завдань в соціальній роботі. 

25. Психологічні методи в соціальній роботі. 

26. Психологічне забезпечення соціальної роботи. 

27. Функції психології в соціальній роботі. 

28. Специфіка технологій в соціальній роботі. 

29. Класифікація технологій в соціальній роботі. 

30. Етапи реалізації соціальних технологій. 

31. Адміністративні та соціально-економічні методи в соціальній роботі. 

32. Типологія адаптації особистості. 
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33. Поняття та стратегія адаптації особистості. 

Питання для екзамену 

1. Соціальна робота: сутність та завдання.  

2. Виникнення та розвиток соціальної роботи. 

3. Соціальна робота в дореволюційний та радянський періоди. 

4. Розвиток соціальної роботи в Україні. 

5. Місце соціальної роботи в системі наукового знання. 

6. Система суб’єктів та об’єктів соціальної роботи. 

7. Соціальна допомога як підґрунтя соціальної роботи. 

8. Соціальне страхування як напрямок соціальної політики. 

9. Загальні та спеціальні принципи соціальної роботи. 

10. Рівні соціальної роботи. 

11. Соціальна політика держави як основа діяльності соціальних працівників. 

12. Взаємозв’язок соціальної  політики та соціальної роботи. 

13. Умови реалізації соціальної політики держави. 

14. Система служб соціальної допомоги населенню.  

15. Законодавче підґрунтя соціальної роботи. 

16. Особливості розвитку соціальної роботи в США та Канаді. 

17. Особливості розвитку соціальної роботи в Германії. 

18. Особливості розвитку соціальної роботи в Норвегії. 

19. Особливості розвитку соціальної роботи у Франції. 

20. Особливості розвитку соціальної роботи в Швеції. 

21. Методи вивчення особистості в соціальній роботі. 

22. Зв’язок теоретичної соціології та соціальної роботи. 

23. Педагогічні методи в соціальній роботі. 

24. Педагогічні методи рішення завдань в соціальній роботі. 

25. Психологічні методи в соціальній роботі. 

26. Психологічне забезпечення соціальної роботи. 

27. Функції психології в соціальній роботі. 

28. Специфіка технологій в соціальній роботі. 

29. Класифікація технологій в соціальній роботі. 

30. Етапи реалізації соціальних технологій. 

31. Адміністративні та соціально-економічні методи в соціальній роботі. 

32. Типологія адаптації особистості. 

33. Поняття та стратегія адаптації особистості. 

34. Портрет соціального працівника: особистісні та професійні якості. 

35. Кодекс етики соціального працівника. 

36. Умови діяльності соціального працівника. 

37. Посадові обов’язки соціального працівника. 

38. Функції соціального працівника. 

39. Професійні ролі соціального працівника. 

40. Вербальне та невербальне спілкування: загальна характеристика та 

специфіка використання в діяльності соціального працівника. 

41. Специфіка професій типу «людина-людина». Психологічні вимоги до 

представників цього типу професій. 
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42. Основи комунікативної діяльності працівника соціальної галузі. 

43. Принципи діяльності соціально-педагогічної служби «Гайденс». 

44. Особливості консультування в соціальній роботі. 

45. Схема соціальної історії клієнта. 

46. Етапи консультативної бесіди. 

47. Типові помилки консультування в соціальній роботі. 

48. Особливості соціально-педагогічної терапії. 

49.  Телефонне консультування: завдання, принципи, переваги, недоліки. 

50. Особливості професії телефонного консультанта. 

51. Психодинамічна модель соціальної роботи. 

52. Когнітивно-біхевіористська модель соціальної роботи. 

53. Гуманістично-екзистенційна модель соціальної роботи. 

54. Системно-екологічна модель соціальної роботи. 

55. Соціально-радикальна модель. 

56. Теорія ролей та стигматизації. 

57. Кризове втручання та зосереджена на завданні модель. 

9. Методи та засоби діагностики успішності навчання 

Методи та засоби діагностики успішності навчання: усне опитування, 

письмові роботи, контрольні роботи, самостійні роботи, комп’ютерне 

тестування.  

10. Розподіл балів та критерії оцінювання 

Оцінювання знань і умінь аспірантів здійснюється за модульно-

рейтинговою системою. Максимальна кількість балів, яку аспірант може 

отримати протягом усього вивчення курсу, становить 100. З них:  

- 40 балів за поточне оцінювання (модуль 1);  

- 60 балів за підсумкову модульну контрольну роботу (МКР) (модуль 2). 

Поточне оцінювання. 

Бали поточного оцінювання аспіранти набирають протягом семінарських 

занять. За виступ на семінарі аспірант може отримати до 5 балів. Доповнення, 

зауваження та поправки виступів оцінюються за трьохбальною шкалою. 

Питання до виступаючих та викладача оцінюються у максимум 1 бал. 

Мінімальний крок оцінювання – 0,5 бала.  

Усі набрані кожним з аспірантів за кожен змістовий модуль бали 

підсумовуються і інтерполюються у прив’язці до максимально можливої 

зваженої кількості балів, що може бути отримана за кожне семінарське заняття 

(згідно з таблицею оцінювання). Це робиться за допомогою комп’ютерної 

програми «Excel» наступним чином. Аспірант з найвищою кількістю набраних 

балів оцінюється у максимальну кількість балів, а набрані іншими аспірантами 

бали пропорційно інтерполюються в сторону зменшення.  

Підсумкове оцінювання. 

Підсумкове оцінювання проводиться у формі  комп’ютерного тестування 

за шкалою від 0 до 60 балів (40 питань, кожне з яких оцінюється у 1,5 бала).  

3 семестр 

Поточний контроль 

(мах = 40 балів) 

Модульний 

контроль 

Загальн

а 
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(мах = 60 балів) кількіст

ь балів 

Модуль 1 Модуль 2 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 МКР1 МКР2 
 

100 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 
30 30  

10 10 10 10 

4 семестр 
Поточний контроль 

(мах = 40 балів) 

Модульний контроль 

(мах = 60 балів) 

Загальн

а 

кількіст

ь балів 
Модуль 1 Модуль 2 

Змістовий 

модуль 3 

Змістовий 

модуль 4 

Змістовий модуль 5 

 

М
К

Р
3

 

М
К

Р
4

 

М
К

Р
5

  

 

100 

Т 5 Т 6 Т7 Т 8 Т9 Т 10 

20 20 20  
6 6 7 7 7 7 

Шкала оцінювання 
Сума балів 

за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 A 

«Зараховано» 

82 – 89 B 

75 – 81 C 

67 – 74 D 

60 – 66 E 

1 – 59 FX  «Незараховано» 
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