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ПОЯСНЮВАЛЬНА   ЗАПИСКА 

Метою курсу «Вступ до спеціальності «Соціальна робота» є 
ознайомлення студентів із основними засадами соціальної роботи, 
особливостями її розвитку в Україні, відмінностями у роботі з різними групами 
клієнтів, які потребують соціальної підтримки, а також з управлінськими 
аспектами соціальної роботи. 

За підсумками вивченого курсу студент має знати: 
- предмет і завдання соціальної роботи; 
- форми і методи соціальної роботи; 
- політико-правові засади соціальної роботи в Україні; 
- загальні тенденції розвитку соціальної роботи в світі; 
- соціальний менеджмент у соціальній роботі; 
- технології менеджменту соціальної роботи; 
- особливості роботи з різними групами клієнтів. 
Вміти: 
- визначати відмінності між соціальною роботою та соціальною 

педагогікою; 
- обирати форми і методи соціальної роботи з різними групами населення; 
- працювати на основі сучасних інформаційних технологій у менеджменті 

соціальної роботи; 
- аналізувати законодавчі засади соціальної роботи.  
За навчальним планом вивчення курсу «Вступ до спеціальності 

«Соціальна робота» передбачено впродовж одного семестру. Навчальний 
матеріал розділений на три модулі. В тематичному плані  представлено 
розподіл годин кожного модуля за видам навчальних занять та самостійної 
роботи студентів. Самостійна робота студентів має дві складові: самостійна 
підготовка до аудиторних занять та підготовка до модульного контролю. 

Кожен з модулів має свою форму контролю у вигляді індивідуальних 
завдань, виконання яких передбачається в письмовому вигляді з наступним 
захистом. 

Дисципліна «Вступ до спеціальності «Соціальна робота» розрахована на 
120 годин, з них 66 год. - на самостійну роботу; 36 год. - на лекції; 18 год. - на 
семінари. 



 4 

 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ  
«ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА» 

 
№ з/п Назва змістового модуля і теми 

Змістовий модуль 1.  
Теоретичні засади соціальної роботи 

Тема 1 Предмет, визначення мета та завдання соціальної роботи 
Тема 2 Класифікація форм і методів соціальної роботи 
Тема 3 Етичний і професійний кодекс соціального працівника 

Змістовий модуль 2. 
Соціальна робота як напрям соціальної політики 

Тема 4 Особливості соціальної роботи з різними категоріями населення 
Тема 5 Соціальний захист населення в Україні   
Тема 6 Сфери діяльності соціального працівника  

Змістовний модуль 3. 
Організаційні аспекти соціальної роботи 

Тема 7 Організаційні аспекти діяльності соціальних працівників в Україні 
Тема 8 Взаємодія соціального працівника і клієнта 
Тема 9 Особливості зарубіжного досвіду соціальної роботи 

Разом  годин: 120 
 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ  
«ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА» 
 
Змістовий модуль І. Теоретичні засади соціальної роботи 

 
Тема 1. Предмет, визначення мети та завдання соціальної роботи 

 
Предмет соціальної роботи. Визначення, мета та завдання соціальної роботи. 

Складові соціальної роботи. Основні ролі соціального працівника. Фах соціального 
працівника в Україні. Цінності соціальної роботи. Етичні принципи та складові 
соціальної роботи. Професійне спілкування соціального працівника 

 
Література: [1,4,6,9] 

 
Тема 2. Класифікація форм і методів соціальної роботи  

 
Класифікація форм і методів соціальної роботи. Робота у громаді. 

Професійні межі методів і форм соціальної роботи. Особливості командної 
роботи. Перспективи розвитку соціальних служб і програм; контрактових 
стосунків, корпоративності та стандартів діяльності соціального працівника. 

 
Література: [3,10,12,18] 
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Тема 3. Етичний і професійний кодекс соціального працівника  
 
Етика соціальної роботи: принципи і стандарти Міжнародної асоціації 

соціальних працівників.Професійцний портрет соціального працівника: знання, 
уміння та обов'язки. 

Література: [1,6, 10,12,18] 
 
Змістовий модуль ІІ. Соціальна робота як напрям соціальної 

політики 
 
Тема 4. Особливості соціальної роботи з різними категоріями населення 

Поняття соціального забезпечення. Види соціального забезпечення. 
Особливості соціальної роботи з різними групами клієнтів. Підбір форм і методів 
соціальної роботи з різними групами клієнтів. Принципи і форми соціальної 
роботи з людьми похилою віку. Соціальне обслуговування громадян похилого 
віку. Літні люди за кордоном Люди з обмеженими можливостями. Загальні 
принципи, форми роботи з людьми, які мають обмеження. 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. Недержавні організації як партнери державних структур соціальної 
сфери. 

 
Література: [12,18,20,21] 

Тема 5. Соціальний захист населення в Україні  
 

Загальні положення соціальної політики. Соціальна політика в Україні. 
Організація соціального захисту населення в Україні. 

Література: [10,11,21] 
 

Тема 6. Сфери діяльності соціального працівника  
 

Робота соціального працівника в органах охорони здоров'я. Робота 
соціального працівника в закладах освіти. Робота соціального працівника в 
органах внутрішніх справ. Робота соціального працівника на виробництві. 
Робота соціального працівника в соціальних службах. Робота соціального 
працівника в громадських об'єднаннях. 

Література: [13,15,16,23] 
 

Змістовий модуль ІІІ. Організаційні аспекти соціальної роботи  
 

Тема 7. Організаційні аспекти діяльності соціальних працівників в 
Україні 

 

Теоретичні витоки менеджменту соціальної роботи. Сучасні підходи до 
розуміння менеджменту соціальної роботи. Менеджмент соціальної роботи: 
сутнісні характеристики та функції. Інформаційне забезпечення менеджменту 
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соціальної роботи. Інформаційні технології автоматизації офісних робіт. 
Комп'ютерні технологи підтримки управлінських рішень. 

Література: [1,4,7,12,13] 
 
Тема 8. Взаємодія соціального працівника і клієнта  

 
Практична ідеологія соціальної роботи. Мотивація та оцінювання персоналу 

соціальних служб. Процес мотивації та його складові. Управління мотивацією 
персоналу, зайнятого у соціальних службах. Західний досвід мотивації та 
можливості його застосування в управлінні соціальної роботи. Стадії втручання та 
підходи до особистості клієнта. Методика діагностування потреб клієнта. 

 
Література: [4,7,12,21] 

 
Тема 9. Особливості зарубіжного досвіду соціальної роботи 

  
Становлення соціальної роботи на Заході. Організація діяльності у сфері 

соціальної роботи в країнах ЄС. Особливості соціальної роботи в країнах 
Північної Америки. 

Література: [8,10,13.14] 
 

      ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 
 

1.Соціальна робота в організаціях охорони здоров’я 
2.Особливості соціальної роботи з людьми похилого віку 
3.Особливості соціальної роботи з людьми із особливими потребами 
4.Особливості соціальної роботи з дітьми і молоддю 
5.Особливості соціальної роботи з сім’єю 
6.Особливості соціальної роботи в пенітенціарній системі 
7.Діяльність соціальних служб для дітей сім’ї та молоді в Україні 
8. Діяльність соціального працівника на виробництві 
9.Особливості діяльності соціального працівника в США і Канаді 
10.Особливості розвитку соціальної роботи в країнах Європейського союзу 
11.Менеджмент у соціальній роботі 
12.Характеристика основних проблем у взаємодії соціального працівника і 

клієнта 
13.Діяльність соціального працівника в сфері зайнятості 
14.Основні напрями соціальної політики України на сучасному етапі 
15.Девіантна поведінка як соціальна проблема 
16.Технології соціальної допомоги населенню 
17.Роль ЗМІ у соціальній роботі 
18.Нормативно-правове-забезпечення соціальної роботи 
19.Діяльність соціального працівника в громаді 
20.Етичний кодекс соціального працівника 
21.Професійні та моральні якості соціального працівника 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. Предмет мета і завдання соціальної роботи 
2. Організаційні та соціально-економічні методи соціальної роботи 
3. Педагогічні та психологічні методи соціальної роботи 
4. Охарактеризувати основні форми та методи соціальної роботи 
5. Визначити особистісні та моральні якості 

соціального працівника 
6. Визначити професійні якості соціального 

працівника 
7. Етичні стандарти соціальної роботи 
8. Взаємозв'язок соціальної роботи та соціальної політики 
9. Напрями соціальної політики України 
10. Дати визначення соціальному захисту та соціальній безпеці 
11. Особливості соціальної роботи з дітьми та молоддю 
12. Особливості соціальної роботи з людьми похилого віку 
13. Особливості соціальної роботи у сфері зайнятості 
14. Особливості соціальної роботи з сім'єю 
15. Соціальна робота у сфері соціального забезпечення та соціального 

захисту 
16. Охарактеризувати соціальну сферу держави 
17. Діяльність недержавних громадських організацій 
18. Центри соціальних служб для сім'ї дітей та молоді 
19. Основні напрями соціального управління 
20. Визначення ефективності соціальної роботи 
21. Організаційно-правова структура соціальної роботи 
22. Нормативно-правова база соціальної роботи в Україні 
23. Основні складові соціального менеджменту 
24. Охарактеризувати основні функції менеджменту соціальної роботи 
25. Інструменти менеджменту соціальної роботи 
26. Діяльність служб зайнятості в Україні 
27. Соціальна робота в пенітенціарній системі 
28. Соціальна робота в закладах освіти 
29. Соціальне обслуговування непрацездатних громадян 
30. Пріоритетні напрями державної соціальної політики на сучасному 

етапі 
31. Діяльність органів соціального забезпечення 
32. Міжнародні етичні стандарти соціальної роботи 
33. Основні етапи розвитку соціальної роботи 
34. Зв'язок соціальної роботи з іншими науками 
35. Професійний портрет соціального працівника 
36. Характеристика основних соціальних проблем суспільства 
37. Професійні вимоги до соціального працівника 
38. Посадові обов'язки соціального працівника 
39. Різноманітність підходів до вирішення соціальних проблем 
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40. Визначити основні соціальні проблеми свого регіону та шляхи їх 
вирішення 

41. Визначити основні напрями соціального менеджменту 
42. Функції менеджменту в соціальній роботі 
43. Управлінські методи в соціальній роботі 
44. Методика діагностики проблем клієнта 
45. Характеристика категорій клієнтів в сфері соціальної роботи 
46. Історичні етапи розвитку соціальної роботи за рубежем 
47. Система соціальної роботи в Німеччині 
48. Соціальна робота в США 
49. Діяльність соціальних служб у Великобританії 
50. Основні пріоритети розвитку соціальної роботи в майбутньому 
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