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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Сучасна підготовка фахівців галузі знань 1301 «Соціальне забезпечення» 
за напрямом підготовки 6.130102 «Соціальна робота» ґрунтується на 
інтеграції навчальних дисциплін, які спрямовані на підготовку 
компетентного конкурентоспроможного фахівця в галузі соціальної роботи, 
здатного на високому професійному рівні виконувати свої обов’язки у сфері 
соціальної роботи з різними категоріями отримувачів соціальних послуг. 

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. Розробка та впровадження практичних 
технологій і технік у роботі в системі «соціум-людина» та «людина-людина»  
спрямовані на забезпечення якості професійної підготовки та  ефективності 
професійної діяльності у соціальних службах для дітей, сім’ї та молоді. 

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» напряму підготовки 
«Соціальна робота» базується на визначенні рівня підготовки випускників із 
дисциплін, спрямованих на формування загальних компетентностей та 
дисциплін, спрямованих на формування фахових компетентностей 
професійно-практичної підготовки відповідно навчального плану: основи 
соціальної роботи, соціальна політика в Україні; технології соціальної 
роботи; менеджмент соціальної роботи; соціальна робота з різними 
категоріями отримувачів послуг. 

Чинними навчальними планами підготовки спеціалістів соціальної 
сфери передбачено наступні форми підсумкової атестації: 6.130102 
«Соціальна робота» ОР перший (бакалаврський) – комплексного екзамену з 
теорії та технологій соціальної роботи. 

Питання комплексного екзамену з теорії та технологій соціальної 
роботи відповідають змісту робочих навчальних програм дисциплін, які 
виносяться на підсумкову атестацію згідно з ухвалою кафедри соціальної 
педагогіки та соціальної роботи  (Протокол № 3 від 13 березня 2019 р.) 
 
 
 
 
 



ПРОГРАМА 
комплексного екзамену з теорії та технологій соціальної роботи 

за напрямом підготовки 6.130102 «Соціальна робота» 
 освітнього рівня першого (бакалаврського) 

 
Основи 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. 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. 

Основні напрямки роботи соціальних працівників з молоддю. Зміст 
надання соціальної допомоги та соціальних послуг у соціальних службах.  
Зміст надання соціальної допомоги  неурядовими організаціями.  

Охарактеризуйте сільську громаду як осередок соціального захисту 
нужденних. Традиції соціальної підтримки нужденних за часів козацтва. Етапи 
розвитку соціальної роботи в Україні. Започаткування підготовки соціальних 
робітників в Україні. Ґенеза центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді. 

 
Рекомендована література:  

1. Безпалько О. В. Соціальна робота в громаді : навч. посіб. [для студ. вищ. 
навч. закладів]. Київ : ЦНЛ, 2005. 176 с. 
2. Бойко А. М., Бондаренко Н. Б., Брижувата О. С. Соціальна робота: 
теорії та методи соціальної роботи : у 3–х ч. / за ред. Т. В. Семігіної,  
І. М. Григи. Київ : ВД „Києво-Могилянська Академія”, 2004. Ч. 2. 224 с. 
3. Звєрєва І. Д., Безпалько О. В., Харченко С. Я. та ін. Соціальна робота в 
Україні: навч. посіб. / за заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. Київ : 
Центр навчальної літератури, 2004. 256 с. 
4. Зінченко А. Г. «Діти вулиці»: Методичні рекомендаціі по роботі з 
«дітьми вулиці»  Київ : УДЦССМ, 2016. 88 с. 
5.  Карпенко О. Г., Романова Н.Ф. Теорія та практика соціальної роботи : 
навч. посіб. Київ : Видавничий Дім «Слово», 2015. 408 с. 
6. Лукашевич М. П., Мигович І. І. Теорія і методи соціальної роботи : навч. 
посіб. 3–е вид., доп. та перероб. Київ : МАУП, 2015. 168 с. 
7. Лукашевич М. П., Семигіна Т. В Соціальна робота: теорія і практика : 
навч. посіб. 2–е вид. Київ : Каравела, 2014. 368 с. 
8. Мигович І. Становлення соціальної роботи як науки в Україні // 
Соціальна політика і соціальна робота.1998. № 1-2. 
9. Пейн М. Сучасна теорія соціальної роботи. Київ : [б. в.], 2017. 456 с. 
10. Поліщук  В. А., Янкович О. І. Історія соціальної педагогіки та 
соціальної роботи : курс лекцій. Тернопіль : ТДПУ, 2009. 256 c. 



11. Радул  В. Культура та соціалізація особистості . Рідна школа. 2018. № 1-
2, січень-лютий. С. 8-12.  
12. Робота з клієнтами соціальних служб / за ред. З. Г. Зайцева. Житомир : 
Екосфера, 2014. 117 с. 
13. Семигіна Т. В. Робота в громаді: практика й політика : навч. посіб. Київ 
: Вид. Дім „КМ Академія”, 2004. 180 с. 
14. Теорії і методи соціальної роботи : підручник для студ. вищ. навч. 
закладів / за ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. 3–е вид . Київ : Академвидав, 
2012. 328 с. 
15. Толстоухова С. В. та ін. Діяльність центрів соціальних служб для 
молоді України: сучасний стан і перспективи розвитку  Київ : Академпрес, 
2015.112 с. 
16. Фурман А. В., Підгурська М. Історія соціальної роботи : підручник. 
Київ : Академія, 2018. 160 с. 
17. Янкович О. І. Поліщук В. А. Історія соціальної педагогіки / соціальної 
роботи. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2004. 394 с. 

 
Технології соціальної роботи 
Визначте основні форми взаємодії соціального працівника зі ЗМI. 

Дайте визначення поняттю «організаційні форми соціальної роботи». 
Визначте ознаки, за якими можна класифікувати організаційні форми 
соціальної роботи.  

Розкрийте зміст технологій соціальної профілактики. Розкрийте зміст 
технологій соціальної терапії. 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. 
Охарактеризуйте сільську громаду як осередок соціального захисту 
нужденних. Традиції соціальної підтримки нужденних за часів козацтва. 
Етапи розвитку соціальної роботи в Україні. Започаткування підготовки 
соціальних робітників в Україні. Ґенеза центрів соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді.  
 

Рекомендована література: 
1. Вайнола Р. Х. Технологізація соціально-педагогічної роботи: теорія та 
практика : навч. посіб. / за ред. С. О. Сисоєвої. Київ : НПУ імені 
М.П.Драгоманова, 2008. 134 с. 
2. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери : за ред. І.Д. Звєрєвої. Київ, 



Сімферополь : Універсум, 2012. 536 с. 
3. Звєрєва І. Д., Безпалько О. В., Харченко С. Я. та ін. Соціальна робота в 
Україні: навч. посіб. / за заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. Київ : 
Центр навчальної літератури, 2004. 256 с. 
4. Заверико Н. В., Мацкевіч Ю. Р.,  Пономаренко О. В. та ін. Технології 
соціально-педагогічної діяльності : нав. посіб. / за заг. ред. Н. В. Заверико. 
Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. 280 c. 

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

інституційна база соціальної політики. Принципи реалізації соціальної 
політики. Класифікація держав загального добробуту. Система соціальної 
політики в Україні. Молодіжна політика як складова соціальної політики в 
Україні. Сутність, особливості та основні напрямки державної молодіжної    
політики в Україні. 

 
Рекомендована література 

1. Ярошенко А. О., Отрешко Н. Б., Литва Л. А. 
та ін. Актуальні проблеми соціальної політики України :  навч. посіб.  / За 
заг. ред. А. О. Ярошенко. Київ : Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 
2012. 222 с. 
2. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування та пенсійне 
забезпечення: у цифрах і фактах. Київ : 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. Концепція соціального забезпечення населення України, від 21.12.1993 
р. № 3758–12. 
6. Указ Президента України “Про основні напрями вдосконалення 
системи соціальних виплат населенню” від 10.05. 2006 р. № 359/2006. 
7. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Закон 
України від 05.10.2000 № 2017-ІІІ // www. rada.org.ua 
8. Савінова Н. А., Ярошенко А. О., Литва Л. А. Правове забезпечення 
соціальної політики в умовах розвитку інформаційного суспільства. Київ : 
Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. 270 с. 
9. Литва Л. А., Отрешко Н. Б., Пасічніченко С. В. Становлення 
ідеологічних засад соціальної політики в сфері соціального захисту 
населення в Україні» / за заг. ред. А. О. Ярошенко. Київ, 2013. 
10. Содержание и организация деятельности территориальных центров 
социальной помощи семье и детям: науч.-метод. пособие / под ред. Е. И. 
Холостовой. Москва, 2016. 
11.  Кожина Г. М. Соціальна дезадаптація підлітків-правопорушників. Укр. 



вісн. психоневрології. Т. 4. Вип. 4. Харків, 2016. С.106. 
12.  Галета, Я. Соціальний розвиток особистості в умова інформаційного 
суспільства. Рідна школа. 2017. № 3-4. С. 11-14. 
13. Бех, І. Д. Особливості становлення особистості підлітка в умовах 
соціальних реалій. Педагогіка і психологія. 2017. С. 37-41. 
14. Бикова О. Превентивність у формуванні соціальної компетентності. 
Використання інтерактивних методів. Соціальний педагог. 2018. № 8 (140), 
серпень. С. 34-47. 
 

Соціальна робота з різними категоріями отримувачів послуг 
Теоретичні засади соціальної роботи з біженцями, мігрантами та 

внутрішньо переміщеними особами.  
Стан сім’ї в сучасному суспільстві. Соціальна робота із вразливими 

сітями та дітьми. Ключові поняття сімейно-орієнтованої соціальної роботи. 
Соціальна робота з бездомними особами та безпритульними дітьми 
Соціальні послуги, які надаються сім’ям військовослужбовців. 
Соціальна робота з бездомними особами та безпритульними дітьми. 

Соціальна політика України щодо надання послуг бездомним дітям в Україні. 
Нормативно-правові засади соціального захисту ВІЛ-інфікованих в 

Україні. Основні форми соціальної роботи з людьми похилого віку.  
Нормативно-правове забезпечення профілактики делінквентної 

поведінки неповнолітніх. Соціальна робота  з неповнолітніми, які 
перебувають в конфлікті з законом Фактори ризику виникнення насильства 
та жорстокого поводження з дитиною у сім’ї. 

 
Рекомендована література: 

1. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної 
(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги 
дітям. ВІЛ-інфекція : Наказ Міністерства охорони здоров’я України 
24.02.2015 № 92. URL: http://mtd.dec.gov.ua/images/do 
datki/2015_92_VIL_dity/2015_92%20YKPMD%20VIL%20dity.pdf (дата 
звернення 21.02.19) 

2. Переглянута клінічна класифікація стадій ВІЛ-інфекції у дорослих та 
підлітків, ВООЗ, 2006 р. : Наказ Міністерства охорони здоров’я України 
12.07.2010 № 551 в редакції наказу МОЗ України. URL: 
https://phc.org.ua/uploads/documents/17d68b/3f3aec2e409039 
5ea112150c157cd27b.pdf (дата звернення 19.02.2019) 

3. Єщенко О. Г. Аналіз основних нормативно-правових документів 
України в сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу. Туберкульоз, легеневі хвороби, 
ВІЛ-інфекція. 2016. № 2. С. 5–15. 
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Менеджмент соціальної роботи 
Теоретичні засади соціального підприємництва. Етапи управління 

проектом. Функції менеджера проекту. Класифікаційні ознаки типів проектів. 
Умови організації та ефективності соціального проектування. Ознаки 
соціального проекту. Життєвий цикл проекту. Соціальна робота неурядових 



організацій в системі соціального захисту населення. Організаційні форми 
благодійництва в сучасній світовій практиці. Специфіка та напрями 
благодійної роботи з вразливими групами клієнтів. Ґенеза волонтерського 
руху у вітчизняній та зарубіжній практиці. Організація та забезпечення 
діяльності волонтерських груп. 
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