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Модуль 1 
СОЦІАЛЬНА РОБОТА ЯК ФЕНОМЕН 

Тема 1. Соціальна  робота  як  практична  наука,  діяльність і  учбова  

дисципліна 

Сутність поняття "соціальна робота". Особливості впровадження поняття 

"соціальна робота" в соціально-гуманітарний понятійний простір. Поняття 

"соціальна робота" як відображення потреб практичної соціальної роботи. 

Варіативність поняття "соціальна робота" як практична діяльність; як наука; як 

навчальна дисципліна. 

Порівняльний аналіз основних підходів до визначення сенсу та змісту 

соціальної роботи як професійної практичної діяльності. Взаємозумовленість і 

взаємозв'язок поняття "соціальна робота" та понять "соціальне", "соціалізація" 

та "соціальна справедливість". Сутність характеристики соціальної роботи як 

професійної діяльності. 
 

Тема 2.  Характеристика  соціальної  роботи  як  професійної  діяльності 

Роль географічних, соціально-економічних, політичних умов у 

формуванні національних особливостей науки "соціальна робота". 

Благодійність як моральне і духовне підґрунтя, передумова виникнення 

теоретичних основ соціальної роботи. Релігійні засади виникнення: соціальної 

роботи в Україні. Суспільна опіка в Київській Русі, форми та традиції. 

Елементи державної громадської опіки та їх відображення в нормативних 

формах свідомості. Роль громади в наданні соціальної підтримки на селі та 

відтворення громадських підходів у теоретичному осмисленні сутності 

соціальної роботи. Традиції товариства Червоного Хреста в Україні. 

Традиції соціального захисту громадян в Українській РСР, їх вплив на 

становлення науки "соціальна робота". 

 

 

Тема 3 Розвиток  вітчизняних  та  зарубіжних  теорій  соціальної  роботи 

 

Становлення наукових підходів до соціальної роботи в незалежній Україні. 

Діалектика взаємодії тенденцій сучасної світової науки "соціальна робота" з 

особливостями її становлення та розвитку в Україні. 

Філософія допомоги як базова, концептуальна ідея в становленні вітчизняних 

теорій соціальної роботи. Ідеї християнства, державності, права, моралі і норм 

суспільного життя як системоутворюючі в становленні вітчизняних теорій 

соціальної роботи. 



 

Тема 4. Вітчизняна  парадигма  соціальної  роботи  як  сукупність  моделей  

і  методів   допомоги 

Вітчизняна парадигма соціальної роботи як сукупність моделей і теорій 

допомоги. Доктрина допомоги, організаційні форми, суб'єкти допомоги, об'єкти 

допомоги як парадигмальні характеристики. 

Еволюція вітчизняної парадигми соціальної роботи. Історичні форми 

вітчизняної парадигми соціальної роботи та їх парадигматичні характеристики. 

Архаїчна, конфесійна, державна, громадсько-державна, соцієтальна та 

професійна парадигми соціальної роботи, їх соціально-економічна та культурна 

зумовленість. 

 

 

Модуль 2 

СТАНОВЛЕННЯ  СОЦІАЛЬНОЇ  РОБОТИ  ЯК  НАУКИ  В  УКРАЇНІ 

Тема 1. Загальна  характеристика  підходів  до  підбору  соціального  

працівника  як  головного  суб’єкта 

Виникнення та становлення соціальної роботи як науки. Соціальна 

робота як система наукових знань: дослідницький, діагностичний і 

продуктивний аспекти. Фундаментальна та прикладна складові соціальної 

роботи як науки. Об'єкт і предмет наукових досліджень соціальної роботи. 

Проблемне поле наукових досліджень із соціальної роботи. Місце та роль 

науки "соціальна робота" серед соціально-гуманітарних наук. Закономірності 

та принципи теоретичної соціальної роботи.Типологізація теорій соціальної 

роботи як форма наукового дослідження.  

Загальна характеристика підходів до типологізації теорій соціальної 

роботи. Типологізація за критеріями історичної послідовності виникнення. 

Типологізація за об'єктивним критерієм: індивідуальні, групові та "ком'юніті-

теорії". Типологізація за критерієм методологічної опори на теорії інших наук: 

медицини, філософії, психології, соціології, педагогіки. 

 

Тема 2. Професійно-статусна  характеристика  соціальної  роботи  як  

професійної  діяльності 
Інтегративний характер і теоретична незавершеність класифікації 

сучасних теорій соціальної роботи. 

Гуманістична теорія соціальної роботи — допомога через самопізнання 

та усвідомлення клієнтом своєї значущості та впливу навколишнього світу. 



Марксистська теорія соціальної роботи — орієнтація на ідею допомоги 

клієнтові шляхом спільних колективних дій з підвищення самосвідомості та 

соціальних, змін у суспільстві. 

 

 
Тема 3. Професійно-статусна  характеристика  соціальної  роботи  як  

професійної  діяльності 

 

Орієнтація на ідею допомоги клієнту шляхом оптимізації його власних 

зусиль як спільна об'єднуюча основа психолого-орієнтованих теорій. 

Психодинамічна теорія соціальної роботи: її сутність, переваги та обмеження. 

Екзистенціальна теорія соціальної роботи - опора на уявлення клієнта про 

навколишній світ і власний соціальний статус. 

 

Модуль  3 
СОЦІАЛЬНА  РОБОТА  З  ПРОБЛЕМНИМИ  ГРУПАМИ  КЛІЄНТІВ 

 

Тема  1 Характеристика  групи  «діти»  як  одного  із  об’єктів  соціальної  

роботи 

Переорієнтація  в  роботі  соціальних  працівників  під  впливом  теорій  

З.Фрейда  та  К.Роджерса.  популяризація  методики  „case-work”.  Зростання  

важливості  соціально-психологічного  аспекту  в  соціальній  роботі. 

 

 

Тема 2  Соціальна  робота  з  людьми  похилого  віку. Особливості  

пенсійного  забезпечення.  Види  пенсій. 

 

Гостро постає питання дослідження не лише медичних, соціальних, але і 

психологічних аспектів проблеми похилого віку. На початку 80-х років ХХ 

століття питання старіння та довголіття стало предметом спеціального розгляду 

міжнародних організацій і агентств ООН. Знання особливостей сфери ціннісних 

орієнтацій осіб похилого віку може сприяти визначенню шляхів надання їй 

соціально-психологічної допомоги у подоланні стресів та фрустрацій 

особистості, її дезадаптації до нових соціальних умов, задоволенню її потреби у 

самовираженні тощо, сприятиме подальшому особистісному розвитку особи, її 

довголіттю. 

 

 

 



Тема 3  Соціальна робота  з  безробітними.  Діяльність  державної  служби  

зайнятості 

Державна  система  матеріального  забезпечення  й  обслуговування  

громадян  СРСР.  Соціальний  захист  від  безробіття.  Право громадян  на  

матеріальне  забезпечення  в  старості,  у  випадку  хвороби,  повної  чи  

часткової  втрати  працездатності  і  т.ін.  Зміни  парадигми  соціального  

захисту   при  переході  до  ринкових  відносин.  Система  соціального  захисту  

громадян  у  сучасній  Україні. 

 

Модуль  4 
ТЕОРІЇ  СОЦІАЛЬНОЇ  РОБОТИ  З  ПИТАНЬ  НАДАННЯ  ДОПОМОГИ  

СПЕЦІАЛНИМ  ГРУПАМ  КЛІЄНТІВ 

 

Тема  1 Соціальна  робота   з  ВІЛ/СНІД  інфікованими 

 

Дотримуючись певної системи цінностей, соціальна робота часто займає 

активну позицію у визначені потреб клієнтів і виступає на захист змін у 

соціальних службах чи соціальній політиці. метою соціальної роботи є 

допомога людям які потрапили у складну ситуацію. Для спеціальних клієнтів 

існують відповідні служби, які надають допомогу, а також сприяють 

забезпеченню благ, які сконцентровані на зусиллях фахівців.  

Наприклад така група клієнтів, як психічнохворі, потребує від 

соціального виключення в усіх сферах, оскільки психічного здоров`я 

утруднюють доступ до соціальних служб і соціальних мереж. Такі люди мають 

менше можливостей бачитися з близькими. Працюючи з біженцями соціальні 

працівники мають дбати про подолання їх соціального виключення, сприяти 

соціальному виключені. 

Соціальна робота з спеціальними групами клієнтів дозволяє включати 

соціальну рекламу у соціальну роботу з метою реалізації її соціологічних 

функцій - адапційної, культуронаслідування та соціорегуляції. З 2005 року 

Державна соціальна служба для сім - ї, дітей та молоді здійснювала реалізацію 

Програми центрів соціальних служб для сім - ї, дітей та молоді. 

 

 

Тема  2 Соціальна  робота   із  жінками  та  дітьми,  які  зазнали  

насильства 

Насильство є загальнопоширеною проблемою в усьому світі. В Україні 

майже 75% жінок потерпають від домашнього, сексуального, фізичного, 

психологічного насильства. Щорічно понад 12 тис. жінок в Україні гинуть 

через сімейні конфлікти, щорічно регіструються понад 100 тис. звернень-заяв 



постраждалих від сімейного насилля. Сприяти подоланню проблеми 

домашнього насильства через активізацію зусиль громадських та державних 

організацій на обласному й загальнонаціональному рівні через проведення серії 

заходів, спрямованих на підвищення ефективності реалізації Закону про 

попередження насильства в сім’ї та відповідних підзаконних актів. 

 

 

Тема 3 Особливості  соціальної  роботи  з  наркотично залежною  молоддю 

 

Завдання проведення соціальної роботи з спеціальними групами клієнтів 

здійснюються через напрямки роботи: 

• реалізація державної молодіжної політики щодо соціального 

становлення та розвитку молоді міста; 

• надання інформаційної, правової, психолого-педагогічної, медичної та 

інших форм соціальної допомоги дітям та молоді 

• організація та проведення різноманітних за формою і змістом заходів з 

метою попередження та подолання негативних явищ у дитячому та 

молодіжному середовищі;  

• здійснення соціальної опіки окремих категорій дітей та молоді, зокрема, 

інвалідів, сиріт, молодих сімей тощо;  

• вивчення і прогнозування соціальних процесів і тенденцій, які 

впливають на формування широких соціальних інтересів, потреб та духовних 

цінностей молоді;  

• інтеграція у всеукраїнську та міжнародну систему соціальної роботи з 

молоддю. 

 

Модуль  5 
ТЕОРІЇ  СОЦІАЛЬНОЇ  РОБОТИ  З  ПИТАНЬ  НАДАННЯ  ДОПОМОГИ  

КРИЗОВИМ  ГРУПАМ  КЛІЄНТІВ 

 

Тема  1 Теорія  діагностики  та  прогнозування при  роботі  з  кризовими  

групами  населення 

Кризові ситуації. Поняття кризи, суть і зміст кризового стану, внутрішні 

та зовнішні причини криз.  Проведення  діагностики, форми  діагностики,  

форми  прогнозування  та  попередження  з  кризовими  групами. 

 

 

Тема  2 Попередження  та  соціальна  робота  по  протидії  торгівлею  

людьми   

 



Суть  поняття  «торгівля  людьми».  Розвиток  міжнародної  торгівлі.  Жертва  

торгівлі.  Попередження  торгівлі  людьми  та  надання  соціальної  допомоги  

жертвам. 

 

Тема 3 Соціальна  робота   з  колишніми  засудженими 

 
З колишніми засудженими проводяться соціально-реабілітаційна робота, 

яка пов’язана із знайомствами з людьми. Спілкування спрямовується на 

визначення найбільш референтних осіб з оточення, з’ясування їх психологічних 

особливостей, мотивації щодо допомоги клієнту, прогнозування їх подальшої 

поведінки, характеру стосунків, що виникатимуть. Реабілітаційну роботу 

проводить реабілітаційний центр. 

 

Модуль 7 
Психолого-орієнтовані  теорії  соціальної  роботи 

 

Тема 1. Функції  психології  в  соціальній  роботі  та  психологічне  її  

забезпечення. Характеристика  психологічних  теорій  як  об”єднуючої  

основи  соціальної  роботи 

Теорія кризового втручання — орієнтація на виведення клієнта з 

кризового стану. Гуманістична теорія соціальної роботи — допомога через 

самопізнання та усвідомлення клієнтом своєї значущості та впливу 

навколишнього світу. 

Апробація  і  оформлення  результатів  соціально-психологічного  

дослідження. 

Впровадження  досягнень  науки і  передового  досвіду  в  практику.  

Формування  творчої  особистості  соціального  працівника. 

  

 

Тема 2.  Соціологічні  методи  і  техніка  вивчення  соціальних  проблем. 

Формування  соціального  контексту  допомоги  та  вплив  системних  теорій  

соціальної  роботи  на  індивіда 

Системна теорія соціальної роботи: виявлення та "зняття" впливу 

чшшиків оточення клієнта, інших людей і соціальних обставин. 

Системно-екологічна теорія соціальної роботи — ідея допомоги клієнту 

в пошуках своєї "екологічної ніші" в навколишньому природно-соціальному 

просторі. 

Соціальний контекст допомоги (соціальні детермінанти виникнення 

складних ситуацій; соціальні норми та патології; соціальний контроль за 

поведінкою індивіда як методологічна основа соціально-орієнтованих теорій). 



Соціально-радикальна теорія соціальної роботи: опора на ідею допомоги 

клієнту в розвитку його соціальної (зокрема політичної та правової) свідомості. 

 

Модуль 8 
Комплексно-орієнтовані  теорії  соціальної  роботи 

 

Тема 1. Педагогічні  шляхи  і  засоби  соціального  розвитку  особистості.  

Характеристика  об’єктів  соціальної  роботи  та   вплив  на  них  шляхом  

використання  комплексно-орієнтованих  теорій 
Соціально-педагогічна теорія соціальної роботи — опора на ідею 

допомоги шляхом виховного впливу з боку сім'ї, школи, позашкільних закладів 

на процес соціалізації клієнта. 

Когнітивна теорія соціальної роботи — орієнтація на ідеї допомоги 

клієнту шляхом навчання його стереотипним механізмам управління своїми 

вчинками адекватно соціальним умовам або конкретній соціальній ситуації. 

Рольова теорія соціальної роботи — модель соціальної роботи, що 

орієнтується на охоплення проблем клієнта, пов'язаних з очікуваною 

поведінкою і бажаним розвитком і з урахуванням механізмів формування у 

нього уявлень про свою роль у житті. 

 

 

 

Тема 2. Критерії  ефективності  соціальної  роботи. 

Основні  види  прогнозування 

Методологічні основи адаптивно-соціалізаційної теорії соціальної 

роботи. Соціальна адаптація людини як процес взаємодії з навколишнім 

середовищем з освоєння нової соціальної ситуації. Біологічні та психологічні 

компоненти соціальної адаптації. Інформаційний та комунікативний механізми 

соціальної адаптації. 

Допомога клієнту в адаптації до складної для нього (а відтак — нової) 

соціальної ситуації як базова ідея адаптивно-соціалізаційної теорії соціальної 

роботи. 

Соціалізація клієнта як накопичення соціального досвіду в процесі 

успішної адаптації до важких життєвих ситуацій за допомогою соціальних 

працівників. 
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