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ЗМІСТ 

1.Теоретичні основи соціальної роботи 

Значення соціальної роботи в сучасних умовах українського суспільства. 

Соціальна робота як професійна діяльність.  Ресурси соціальної роботи. 

Тезаурус соціальної роботи. Функції соціальної роботи.  Зв’язок соціальної 

роботи  з іншими науками та галузями суспільної практики. 

 

2. Історія соціальної роботи 

Історичні передумови виникнення соціальної  роботи в Україні. Соціальна 

спрямованість діяльності церковних, козацьких та братських громад. 

Практика суспільної підтримки  у Х-ХІІ ст. Утвердження державно-

адміністративних підходів до суспільної та приватної опіки в XVIІI -ХІХ ст. 

Історія становлення церковно-монастирської та приватної благодійності в 

Україні у ХVІІІ -  ХІХ ст. Діяльність земств  щодо підтримки незахищених 

категорій населення. Розвиток соціальної роботи у другій  половині ХХ – на 

початку ХХІ ст. Ґенеза державної системи соціального захисту населення у 

70-90-х рр. ХХ ст. Розвиток соціальної роботи у ХХІ ст. 

 

3.Етичні засади соціальної роботи 

Основні етичні категорії соціальної роботи. Принципи етики соціальної 

роботи. Професійно-етичний кодекс як підґрунтя діяльності соціального 

працівника. Етичні дилеми в діяльності соціального працівника та шляхи 

їх попередження і подолання.  

 

 



 

4. Технології  та методи соціальної роботи 

 Поняття соціальних технологій. Характеристика технологій соціальної 

роботи. Класифікація методів соціальної роботи. Організаційні форми 

соціальної роботи. Оцінка потреб дитини та сімї як базова  технологія 

соціальної роботи . Технологія ведення випадку. Вулична соціальна робота. 

Види групової соціальної роботи.  

 

5. Соціальне забезпечення 

    Поняття соціального захисту та соціального забезпечення. Система 

соціального захисту в Україні.   Нормативно-правове забезпечення  

соціального захисту  України.  Система державного соціального страхування. 

Характеристика соціальних послуг. Характеристика соціальної допомоги та 

соціального обслуговування.  

 

6.  Соціальна робота з різними цільовими групами 

Поняття складних життєвих обставин. Характеристика осіб, які перебувають 

у складних життєвих обставинах. Соціальна робота з різними групами дітей 

та молоді (діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; діти і 

підлітки, які перебувають у конфлікті з законом; діти і молодь з різними 

видами девіантної поведінки). Соціальна робота з сім’ями, які перебувають у 

складних життєвих обставинах. Соціальна робота з інвалідами. Соціальна 

робота з людьми поважного віку.  
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