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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Сучасна підготовка фахівців напряму  1301 «Соціальне забезпечення» 

зі спеціальності: 6.130102 «Соціальна робота», як галузі  науково-

теоретичних досліджень, розробки та впровадження практичних технологій і 

технік у роботі в системі «соціум-людина» та «людина-людина» ґрунтується 

на інтеграції навчальних дисциплін, які спрямовані на забезпечення якості 

професійної підготовки та забезпеченні ефективності професійної діяльності 

у соціальних службах для дітей, сім’ї та молоді. 

Актуальним у процесі підготовки майбутніх соціальних працівників є 

дотримання співвідношення теоретичного та практичного компонентів, що 

передбачає формування знань, умінь та навичок та проявляється у багатьох 

аспектах професійної діяльності. 

Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників вимагає 

сформованості певних особистісних якостей, які забезпечуватимуть 

успішність майбутньої діяльності (професійна компетентність, професійне 

мислення, робота в команді, робота з клієнтами, емпатія, комунікативність, 

аналіз ситуацій та проблем). 

Отримання освітнього рівня «бакалавр» зі спеціальності «Соціальна 

робота» базується на визначені рівня підготовки випускників із нормативних 

дисциплін циклу професійно-практичної підготовки відповідного 

навчального плану. 

 Чинними навчальними планами підготовки спеціалістів соціальної 

сфери передбачено наступні форми державної атестації: 6.130102 «Соціальна 

робота» ОР «бакалавр»  – комплексний кваліфікаційний екзамен. 

Питання до державних екзаменів відповідають змісту робочих 

навчальних програм дисциплін, які виносяться на державну атестацію згідно 

з ухвалою кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи  (Протокол  

№ 3 від 15 лютого 2016 р.) 

Випускники спеціальності «Соціальна робота» повинні мати 

теоретичні знання та практичні навички з нормативних дисциплін циклу 

професійно-практичної підготовки відповідно освітніх характеристик 

фахівців освітнього рівня «бакалавр». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМА 

комплексного кваліфікаційного екзамену  

 

для спеціальності «Соціальна робота», 

 освітнього рівня «бакалавр» 

 

Теорія соціальної роботи 

Сутність поняття «соціальна робота». Предмет, принципи та завдання 

соціальної роботи. Сутність поняття «теорія соціальної роботи».  Призначення 

теорії соціальної роботи. Класифікація теорій соціальної роботи. Кризове 

втручання. Методи кризового втручання.  Класифікація об’єктів соціальної 

роботи. Основні напрями соціальної роботи. Функції соціальної роботи. 

Характеристика методів індивідуальної соціальної роботи. Характеристика 

методів групової соціальної роботи. Характеристика методів роботи в громаді. 

Ведення випадку в соціальній роботі.  Представництво інтересів клієнта в 

соціальній роботі. Основні напрямки роботи соціальних працівників з 

молоддю. Зміст надання соціальної допомоги та соціальних послуг у 

соціальних службах.  Зміст надання соціальної допомоги та соціальних послуг 

неурядовими організаціями. Соціальне замовлення.  

 

Рекомендована література: 

 

1. Безпалько О. В. Соціальна робота в громаді : навч. посіб. [для студ. вищ. 

навч. закладів] / Ольга Володимирівна Безпалько. – К. : ЦНЛ, 2005. – 176 с. 

2. Лукашевич М. П. Теорія і методи соціальної роботи : навч. посіб. /  

М. П. Лукашевич, І. І. Мигович. – 3–е вид., доп. та перероб. – К. : МАУП, 

2013. – 168 с. 

3. Лукашевич М. П. Соціальна робота: теорія і практика : навч. посіб. / М. 

П Лукашевич, Т. В. Семигіна. – 2–е вид. – К. : Каравела, 2014. – 368 с. 

4. Пейн М. Сучасна теорія соціальної роботи / Пейн М. – К. : [б. в.], 2000. 

– 456 с. 

5. Семигіна Т. В. Робота в громаді: практика й політика : навч. посіб. / 

Семигіна Т. В. – К. : Вид. Дім „КМ Академія”, 2004. – 180 с 

6. Соціальна робота : навч. посіб. / К. М. Левківський, В. Л. Кулініченко, 

В. Є. Слушаєва та ін. – К. : НТУУ «КПІ», 2011. – 372 с. 

7. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях : навч. посіб. 

/ Безпалько О. В. – К. : Центр учбової літератури, 2003. – 134 с. 

8. Соціальна робота: теорії та методи соціальної роботи : у 3–х ч. /  

Бойко А. М., Бондаренко Н. Б., Брижувата О. С. ; pа ред. Т. В. Семігіної,  

І. М. Григи. – К. : ВД „Києво-Могилянська Академія”, 2004. – Ч. 2. – 224 с. 

9. Социальная работа: теория и практика : учеб. пособ. / отв. ред.  

Е. И. Холостова, А. С. Сорвина. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 427 с. 

10. Теорії і методи соціальної роботи : підручник для студ. вищ. навч. 

закладів / за ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. – 3–е вид .– К. : Академвидав, 

2012. – 328 с. 



 

Технології соціальної роботи 

Розкрийте сутність технологій соціальної терапії. Охарактеризуйте 

етапи соціального проектування. Охарактеризуйте соціальну діагностику в 

рамках соціальної роботи. Розкрийте сутність поняття «соціальне 

посередництво». Охарактеризуйте види посередництва.  Визначте основні 

форми взаємодії соціального працівника зі ЗМI. Визначте роль та місце 

психологічних методів в технологіях соціальної роботи. Визначте роль та 

місце соціологічних методів в технологіях соціальної роботи. Опишіть 

технологію організації роботи бригади вуличних соціальних працівників. 

Дайте визначення поняттю «організаційні форми соціальної роботи». 

Визначте ознаки, за якими можна класифікувати організаційні форми 

соціальної роботи. Розкрийте зміст технологій соціальної профілактики. 

Наведіть приклади організаційних форм роботи профілактичного 

спрямування. Розробіть тематику профілактичних бесід для різних категорій 

клієнтів. Розробіть тематику диспутів соціального спрямування. Розробіть 

структуру і зміст одного диспуту на соціальну тему. Розробіть зміст та 

опишіть методику проведення однієї масової, комплексної вуличної форми 

соціальної роботи.  Розробіть зміст та опишіть методику проведення одного 

заняття профілактичної спрямованості. Розробіть тематику профілактичних 

бесід. Розкрийте зміст однієї бесіди.  Розробіть перелік організаційних форм 

роботи для реабілітаційного центру. Розробіть зміст вуличної ігротеки. 

Наведіть приклади кількох ігор. 

 

Рекомендована література: 

 

1. Вайнола Р. Х. Технологізація соціально-педагогічної роботи: теорія та 

практика : навч. посіб. / Р. Х. Вайнола // за ред. С. О. Сисоєвої. − К. : НПУ 

імені М.П.Драгоманова, 2008. − 134 с. 

2. Вайнола Р. Х. Технології соціально-педагогічної роботи : курс лекцій для 

студентів спеціальності „Соціальна педагогіка” / Р. Х. Вайнола. − К. : КМПУ 

імені Б.Д. Грінченка, 2008.− 152 с. 

3. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери : за ред. І.Д. Звєрєвої. – Київ, 

Сімферополь : Універсум, 2012. – 536 с. 

4. Завадська Л. М. Технології професійної діяльності соціального педагога : 

навч. посіб. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2008. –  240 с. 

5. Соціальна педагогіка : мала енциклопедія / за заг. ред. І. Д. Звєрєвої. – К. : 

Центр учбової літератури, 2008. – 336 с. 

6. Соціальна педагогіка : навч. посіб. / [О. В. Безпалько, І. Д. Звєрєва, 

Т. Г. Веретенко та ін.] ; за ред. О. В. Безпалько. – К. : Академвидав, 2013. – 

312 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 

навчальної літератури, 2004. – 256 с. 

8. Технології соціально-педагогічної діяльності : нав. посіб. / [Н. В. 



Заверико, Ю. Р. Мацкевіч,  О. В. Пономаренко та ін.] ; за заг. ред. Н. В. 

Заверико. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 280 c. 

 
Історія соціальної роботи 

Виховання та соціальна підтримка дітей у стародавніх слов’ян. 

Традиції соціальної підтримки нужденних за часів козацтва. Соціальна 

діяльність братств.  Сільська громада як осередок соціального захисту 

нужденних. Форми соціальної підтримки вразливих верств населення у 

сільській громаді. Роль товариства «Просвіта» у соціально-культурному 

розвитку сільських громад. Створення системи громадської опіки, приказів 

громадської опіки. Започаткування адресної допомоги нужденним.  

Створення в Україні державних органів місцевого самоврядування. 

Започаткування соціальної підтримки дітей та підлітків, схильних до 

правопорушень у діяльності земств.  Характеристика соціальної роботи в 

установах соціальної підтримки дітей, позбавлених батьківського піклування.  

Соціальна компонента у діяльності С. Шацького, В. Сороки-Росинського, А. 

Макаренко, В.О. Сухомлинського. Становлення та розвиток системи 

інтернатних закладів. Етапи розвитку соціальної роботи в Україні.  Роль 

Української Асоціації соціальних педагогів та спеціалістів із соціальної 

роботи у розвитку теорії та практики соціальної роботи. Започаткування 

підготовки соціальних робітників в Україні. Ґенеза центрів соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді.  Роль дитячих та неурядових організацій у 

розвитку соціальної роботи.  

 

Рекомендована література: 

 

1. Социальная педагогика : курс лекций / под общ. ред.  

М. А. Галагузовой. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 416 с. 

2. Соціальна педагогіка : мала енциклопедія / [Т. Ф. Алєксєєнко, 

Т. П. Басюк, О. В. Безпалько та ін.] ; за ред. І. Д. Звєрєвої. – К. : Центр 

учбової літератури, 2008. – 336 с. 

3. 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. : Наук. світ, 2003. – 233 с. 

4. Якса Н. В. Історія соціальної педагогіки : метод. посіб. / Якса Н. В. – 

Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2006. – 156 с.  

5. Янкович О. І. Історія соціальної педагогіки / соціальної роботи /  

О. І.  Янкович, В. А. Поліщук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2004. –  

394 с. 

6. Кузьмин К. В. История социальной работы за рубежом и в России (с 

древности до начала ХХ века) К. В. Кузьмин, Б. А. Сутырин. – М. : 

Академический Проект, 2002. – 480 с. 

7. Поліщук В. А. Історія соціальної педагогіки та соціальної роботи. – Курс 

лекцій / В. А. Поліщук, О. І. Янкович. Тернопіль : ТДПУ, 2009. – 256 c. 

 



 

Соціальна політика в Україні 

Соціальна політика: об’єкти, суб’єкти, зміст, мета і функції. Правова та 

інституційна база соціальної політики. Фінансування та умови реалізації 

соціальної політики. Принципи реалізації соціальної політики. Основні 

поняття та види соціального страхування. Класифікація держав загального 

добробуту. Моделі держави загального добробуту. Система соціальної 

політики в Україні. Взаємодія соціальної роботи та молодіжної політики в 

Україні. Реалізація соціальної політики ООН в Україні. Молодіжна політика 

як складова соціальної політики в Україні. Сутність, особливості та основні 

напрямки державної молодіжної    політики в Україні. 

 

Рекомендована література: 

 

1. Актуальні проблеми соціальної політики України :  навч. посіб.  / За 

заг. ред. А. О. Ярошенко / Ярошенко А. О., Отрешко Н. Б., Литва Л. А. 

[та ін.] – К. : Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. 

 – 222 с. 

2. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування та пенсійне 

забезпечення: у цифрах і фактах. — К. : Міністерство праці та соціальної 

політики України; Пенсійний фонд України, 2002. — 45 с. 

3. Закон України “Основи законодавства України Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування” від 14.01.1998 р. 

№16/98-ВР зі змінами та доповненнями. 

4. Закон України “Про державні соціальні стандарти та державні 

соціальні гарантії” від 05.10.2000 р. №2017 – ІІІ зі змінами та доповненнями. 

5. Закон України „Про реабілітацію інвалідів в Україні” від 06.10.2005 р. 

№2961 –IV зі змінами та доповненнями. 

6. Конвенція про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів № 159 

(ратифікована Законом України № 624-IV від 06.03.2003 р.). 

7. Концепція соціального забезпечення населення України, від 21.12.1993 

р. № 3758–12. 

8. Положення “Про Міністерство праці і соціальної політики України”, 

затверджене Указом Президента України від 01.12.1997 р. №1319/97. 

9. Указ Президента України “Про основні напрями вдосконалення 

системи соціальних виплат населенню” від 10.05. 2006 р. № 359/2006. 
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