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1. Сутність поняття «соціальна робота». Взаємозв’язок 

соціальної політики і соціальної роботи. Предмет та завдання соціальної 
роботи. 

2. Закономірності, функції соціальної роботи. 
3. Змістова характеристика соціальної роботи. Принципи 

соціальної роботи. 
4. Зв’язок соціальної роботи з іншими науками та галузями 

суспільної практики. 
5. Соціальна робота як вид професійної діяльності.  
6. Зміст соціальної роботи як навчальної дисципліни. 
7. Поняття тезаурусу соціальної роботи. 
8. Сутність поняття «теорія соціальної роботи». Призначення 

теорії соціальної роботи. 
9.  Групи понять і категорій соціальної роботи. З 
10. Запозичені поняття та категорії соціальної роботи.  
11. Зміст загальних понять і категорій соціальної роботи.  
12. Характеристика специфічних понять і категорій соціальної 

роботи. 
13. Класифікація теорій соціальної роботи. 
14. Характеристика психологічних теорій соціальної роботи 
15. Характеристика соціологічних теорій соціальної роботи. 
16. Характеристика комплексних теорій соціальної роботи.  
17. Психодинамічна теорія соціальної роботи.  
18. Напрями розвитку сучасного психоаналізу. 
19. Техніки психодинамічної теорії.  
20. Біхевіористські і когнітивні теорії соціальної роботи.  
21. Гуманістично-екзистенційна теорія соціальної роботи. 



22. Системна теорія соціальної роботи.  
23. Екологічна теорія соціальної роботи.  
24. Використання у соціальній роботі теорії ролей.  
25. Соціально-радикальна теорія соціальної роботи.  
26. Кризове втручання. Положення теоретичної основи 

кризового втручання.  
27. Методи кризового втручання.  
28. Зосереджена на завданні теорія соціальної роботи. Етапи 

діяльності відповідно до зосередженої на завданні теорії соціальної 
роботи.  

29. Сімейна терапія. Напрями сімейної терапії.  
30. Психосоціальна терапія.  
31. Соціально-педагогічна теорія соціальної роботи. 

Компоненти соціально-педагогічної теорії соціальної роботи.  
32. Сутність понять «об’єкт», «суб’єкт», «клієнт». 

Характеристика категорій клієнтів соціальної роботи.  
33. Суб’єкти соціальної роботи. Класифікація суб’єктів 

соціальної роботи. 
34. Структура соціальної роботи.  
35. Рівні соціальної роботи.  
36. Основні напрями соціальної роботи. 
37. Ресурси та ресурсне забезпечення соціальної роботи. 
38. Етичний кодекс – основа професійної діяльності. 
39. Професійно-етичний кодекс членів Української Асоціації 

соціальних працівників як система професійних дій. Міжнародні етичні 
стандарти соціальних працівників. 

40. Поняття і сутність професійного обов'язку в соціальній 
роботі. Місце і роль обов’язку в соціальній роботі. 

41. Поняття і сутність професійної відповідальності у 
соціальній роботі. 

42. Проблеми розвитку та становлення особистості соціального 
працівника. Основні норми і заповіді професії соціального працівника. 

43. Вимоги до професійно-значущих особистісних якостей 
соціального працівника. Професійно-етичні критерії придатності у 
соціальній роботі. 

44. Професійно-особистісні характеристики соціального 
працівника: ціннісні орієнтації, інтереси, гуманне спрямування 
особистості. 

45. Поняття гуманістичної спрямованості особистості 
соціального працівника.  

46. Компоненти професійно-етичної свідомості соціального  



 

 


