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Найменування показникiв

денна заочна
Вид дисциплiни нормативна
Мова викJIадання, навчання та
оцiнювання

украiнська

2160
Курс

1

Семестр 1

Кiлъкiсть змiстових модулiв з
розподiлом:

2

QФ". кредитiв 2
Обсяг годин, в тому числi: 60

Аудиторнi 28
Модульний контроль 4
Семестровий контроль 15
Самостiйна робота 13

Форма семестрового контролю залiк

1. Опис навчальноi дисциплiни
Модуль <<Генеза соцiальноТ роботи>

2. Мета та завданця цавчальцоi дисциплiни
Мета модулЮ - датИ студентам цiлiсне уявлення про становлення i розвиток
соцiальнот роботи в Украiъi на рiзних iсторичних етапах.
Завдання змiстового модулю:
- ознайомити студентiв з генезою соцiальноiроботи;
- пок€}зати якiснi змiни соцiа_гlьно-педагогiчних iдей в практицi соцiа_гrьноi

роботи на рiзних iсторичних етапах;
- простежитИ специфiкУ виникненнЯ достатнъо нового для Украiни

професiйного виду дiяльностi.

- умiти аналiувати ocHoBHi тенденцiй розвитку сучасноi соцiальноi
роботи.



4, Струlсгура навчальноТ дисциплiни (змiстового модулю)

тематичний план для денноi форми навчання

Назва змiстових модулiв, тем
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IU rUIJичнl передумови виникнення
соцiальноi роботи в Украiнi

6 2 2 2

церковна, державна, cBiTcbKa соцiальна
допомога у ХIV-ХVII ст. в УкраiЪi

6 2 2 2

Соцiа,rьна пiдтримка рiзних *аrе.орiИ
насеJIення в ХVII - XIX ст,

6 2 2 2

лlяльнlсть земств щодо соцiальноi
пiдтримки незахиIцених категорiй
населення

8 2 4 2

Модульний контроль 2.

Разом 28 8 10 8
s.иlсmовuй лtоd.уль 2 Сmановлення mа позвumол< соцiсъцьноi робоmu в YKpai'Hi
Розвиток вiтчизняноi практики соцiальноi
роботи на початку ХХ столiття

a
J 2 1

Lоцlальна пlдтримка дtтей в З0-70-х рр.
ХХ ст.

6 2 2 2

Соцiа,тьна робота в Украiнi паrrрипiпцi Ж
- початк) XXI ст.

6 2 2 2

1чlодульний контроль 2

Разом |7 6 4 5
ll1дготовка та проходження контрольних
заходiв

15

Усього б0 I4 I4 1з



5. Програма навчальноi дисциплiни (змiстового модулю)

Змiстовий модуль | Вumокu соцiальноi робоmu

Лекцiя 1. Iсторичнi передумови виникнення соцiальноi роботи в
УкраiЪi 12 гол.)

виховання та соцiальна пiдтримка дiтей у стародавнiх слов'ян. Вплив
ХрещенНя Pyci на характер, форми допомоги та пiдтримки рiзних категорiй
населення. Формування християнськоi концепцii допомоги. Першi
законодавчi актИ щодО пiдтримкИ вразливиХ категорiй населення (Устав
Володлtмира Святославовича). ,,Русъка правда" як прообраз сr{асних
соцiальних програм. I_{ерковно-монастирська форма опiки. OcHoBHi форми
княжоi благодiйностi. Початок христиrlнськоi благодiйностi за правлiннf,князя
Володимира Великого. Соцiальний захист нужденних за часiв Ярослава
IVIудрого та Володимира Мономаха. Питання соцiальноТ пiдтримки нужденних
у "Повчаннi дiтям" В.Мономаха.

OcHoBHi поняmmя mемu: соцiальна пidmрtt,vка, хрLtсmuянська конtlепцiя
d о п о л,t о zu, ц ер ко вн о -л4 о н а с muр с ька ф орлл а о п i кч

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,4

CeMiHapcr,Ke за[Iяття 1. ЗапочаткуваннЯ допомогИ нужденним в
Киiвськiй Pyci (2 год.)

Рекомендованi джерела :

OcHoBHi: 1,4

ЛекцiЯ 2. IdepKoBHa, державна, cBiTcbKa соцiальна допомога у ХIV-
ХVШ ст. в Украihi (2 год.)

I_{ерковно-монастирська система благодiйностi. ТрадицiI соцiальноi
пiдтримки нужденних за часiв козацтва. Виникнення приватноi благодiйностi
(патрiарх Никон, А.Ордин-Нащокiн, Y.Ocop'iHa, В.Загоровський). Соцiально-
педагогiчна дiяльнiсть братств. Початок утвердження державно-
адмiнiстративних пiдходiв до суспiльноi та приватноi опiки.

OcHoBHi поняmmя mемu: I!ерковно-лпонасmuрська сuсmел4а
блаеоdiйносmi, прuваmна блаzоdiйнiсmь.

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: |,4,5

CeMiHapcbкe заняття 2. Соцiальна спрямованiсть дiяльностi церковних,
козацьких та братських громад 12 гол.)

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,4,5



ЛеКЦiЯ 3. СОЦiальна пiдтримка рiзних категорiй населення в ХVII _

XIX ст. (2 год.)
Утвердження державно-адмiнiстративних пiдходiв до суспiльноi та

приватноi опiки. Створення системи |ромадськоТ опiки, приказiв громадськоi
опiки. ЗапочатКуваннЯ адресноi допомоги нужденним. освiтня та соцiально-
педагогiчна дiяльнiсть народних шкiл. Щержавна полiтика щодо захисту дiтей.

OcHoBHi ПОНяmmя mепru: суспiльна опiка, прuваmна опiка, ероlwаdська
опiка, HapodHi utколu

Рекоп,tендованi джерела :

. OcHoBHi: 1,2,5

.Щодатковi: 1

ceMiHapcbke зацяття 3. Iсторiя становлення церковно-монастирськоi та
приватноi благодiйностi в УкраiЪi у XVIII - XIX ст. (2 год.)

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,2,5

Щодатковi: 1

ЛеКцiя 4. Щiяльнiсть земств щодо соцiально[ пiдтримки незахищених
категорiй населення (2 год.)

Роль земськоi (1864 р) та MicbKoi (1S70 р.) реформ у формуваннi
СОЦiаЛЬНО-пеДагогiчноТ практики. Створення в Украiнi державних органiв
МiСЦеВОго саМоврядування. Соцiально-педагогiчна пiдтримка дiтей в освiтнiй
Дiяльностi земств. Педагогiчна спрямованiсть дiяльностi земських установ у
сферi |ромадськоi опiки. Соцiально-педагогiчна дiяльнiсть Б. Грiнченка у
ЗеМСЬКИХ ШКОлаХ. Започаткування соцiалъноi пiдтримки дiтей та пiдлiткiв,
схильних до правопорушень у дiяльностi земств.

OcHoBHi ПОНЯmmя mемu: зел,lська, л,tiська рефорл,tu, соцiальна пidmрuлlка
Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 7,4,5

CeMiHapcbкe заняття 4. Соцiальна спрямованiсть дiяльностi земських
установ у сферi громадськоТ опiки (2 гол.)

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: |,4,5

CeMiHapcbкe Заняття 5. Вплив життсвого та творчого шляху Бориса
Грiнченка на становлення соцiальноi пiдтримки у другiй полов. XIX-Ha поч.
ХХ ст. (2 гол.)

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: |,4,5



Змiстовий модуль 2
лекцiя 5. Розвиток вiтчизняноi практики соцiальноi роботи на

початку ХХ столiття (2 год.)
Характеристика соцiа-гtьно-педагогiчноi роботи в установах соцiальноi

пiдтримки дiтей, позбавлених батькiвського пiклування. Роль дитячих
майданчИкiв, дитЯчих колОнiй У вирiшенНi проблеми дитячоТ безпритульностi.
ФормИ соцiа-tlьНо-педагоГiчноТ пiдтримкИ неповнолiтнiх правопорушникiв.
ЗмiсТ соцiалъНо-педагОгiчноТ роботи KoMiTeTiB опiки. .Щосвiд соцiально-
ПеДаГОГiЧНОТ РОботи школи радостi Н. Шульмана та I. PiBeca. Змiст соцiальноi
ПiДТРИМКи дiтей-iнвалiдiв (лiкува-пьно-виховнi школи i допомiжнi класи).

соцiальноi робоmu
OcHoBHi поняmmя mе"uat: ocHoBHi форл,tu соцiальноi' опiкu, сmановлення

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,5

.Щодатковi: З

Лекцiя б. СоцiальIrа пiдтримка дiтей в 30-70-х рр. Хх ст. (2 год.)
Соцiальна дiяльнiсть с. Шацького (<Сетлемент)), дитяча колонiя

<Бадьоре життя)), дослiдницькi станцiТ Наркомпросу). OcHoBHi iдеi В. Сороки-
РОсинського. Щосвiд ресоцiалiзацii неповнолiтнiх у лiяльностi Д. Макаренко.
соцiа-гlьна робота з пiдлiтками iз делiнквентною поведiнкою у рiзних
СОЦiаЛЬНих iнституцiях (кримiнальна мiлiцiя у справах неповнолiтнiх,
iНСПеКцii У сrтравах неповнолiтнiх, KoMicii у справах неповнолiтнiх, батькiвськi
ради; опорнi пункти охорони правопорядку, спецiальнi школи для
НеПОВнолiтнiх правопорушникiв тощо). OcHoBHi iдеi В.О. Сухомлинського.
Становлення та розвиток системи iнтернатних закладiв.

OcHoBHi ПОНяmmя mема: сmановлення розzалуэtсеноt сuсmемu
соцiальноzо захuсmу mа пidmрu,ц/tкu dimей mа пiOлimкiв

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,5

Щодатковi: 3

CeMiHapcbкe Заняття 6. Практика соцiального захисту дiтей на початку
ХХ ст. (2 год.)

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 1,3,5

Щодатковi:3

Лекцiя 7. Соцiальпа робота в YKpaTHi наприкiнцi ХХ - початку XXI
ст. (2 год.)

Етапи розвитку соцiальноТ роботи в YKpaTHi. Роль Украiнськоi АсоцiацiТ
соцiальних педагогiв та спецiалiстiв iз соцiальноТ роботи у розвитку соцiальноТ
роботи. Започаткування пiдготовки соцiальних працiвникiв в YKpaTHi.



СоцiокуЛьтурнi та еконОмiчнi чинники розвитку соцiальноТ роботи в
украiъi. Законодавчi основи державноi соцiальноi полiтики щодо дитинства.
Система соцiшrьноi роботИ з дiтьмИ та молоДдю (слуЖби у справах дiтей,

соцiальних служб ciM'i,центри соцiальних служб для ciM'i, дiтей та молодi, спецiалiзованi
формування L{ССсщI\4 (служба соцiальноi пiдтримки сiмей; служба роботи з
iн'екцiйНими спОживачаМи наркоТикiв; мобiльний консультацiйний пункт
соцiалъНоi робоТи в сiльСькiй та гiрськiЙ мiсцевостях; вiддаJIених районах
MicT; школа
соцiального

волонтерlв; студентська соцiальна служба тощо), заклади
обслуговування (центр соцiально-психологiчноi допомоги;

соцiальнИй ryртоЖиток; соцiальний центр MaTepi та дитини; центр для ВIЛ-
iНфiКОВаНИХ Дiтей Та молодi тощо). Генеза центрiв соцiальн"" .ny*b для ciM'i,
дiтей та молодi. Роль дитячих та неурядових органiзацiй у розвитку соцiальноТ
роботи.

OcHoBHi поняmmя mеIиu: еmапч розвumку соtliальноi'робоmu в YKpaiHi,
соtliокульmурнi mа еконол4iчнi чuннuкч розвumк1, соtуiа-,tьноl'робоmu в YKpalHi,
законоdавчi основu dержавнoi' соt1iальноi' полimuаLl

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: I,2,5

,,Щодатковi: 1

Рекомендованi джерела:
OcHoBHi: 7,2,5

Щодатковi: 1



.l. досягнень ,дентlв

Вид дiяльностi студента
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Вiдвiдування лекцiй 1 4 4 з з
В iдвiдувдння семiнарських з анять 1 5 5 2 2
Вiдвiдування практичних занять 1

Робота на ceMiHqlrcbкoMy заняттi 10 з+2 20 1+1 10
Робота на практичному заняттi 10
Лабораторна робота (в тому числi доtryск,
виконацня, захист)

10

Виконацня завдань для самостiйноi роботи 5 J 15
Виконання завдань для творчоi роботи (у
формi есе)

20 l 20

Викqнання модульноi роботи 25 1 25 1 25
Виконання IНЩЗ 30

Разом 69 60
IVIаксимальна кiлькiсть балiв: 129
Розрахунок коефiцiснта:
Коефiцiент- |,29; |29l|00: 1,29

6. Контроль навчальних досягнень

б.1. Система оцiцювання навчальних

6.2. Завдання для самостiйноТ роботи та критерiI ii оцiнювання.

Тема 1. Витоки соцiальноТ роботи.
1. Пiдготувати iнформацiю про дiяльнiстъ у сферi соцiального захисту (IBaH
ВишенсЬкий, Герасим СмоТрицький, МелетiЙ Смотрицький, IoB Борецький,
Памво Беринда) (5 балiв).

Тема 2. Становлення соцiальноi роботи в ХVIII -XIX ст.
1. Пiдготувати iнформацiю про дiяльнiсть трьох украiнських благодiйникiв
таlабо благодiйних органiзацiй (5 балiв).
2. Здiйснити порiвняльний аналiз систем суспiльноi опiки у XVIII та XIX ст.
(5 балiв).

Крumерii' оцiHювання сал4осmiйно| роб оmu ;

Змiстова складова - 4 бали;
Оформлення текстового документа - 1 бал.



Тема 3. Розвиток соцiальноТ роботи у ХХ - на початку XXI ст.
1. Написати есе ,,Портрет бездоглядноi дитини: iсторiя та сучаснiсть".

l

.- ._-J

8

l

l
,,,,,J

Критерii оцiнювання есе

Критерiй

Знання i
розумiння
теоретичного
матерiалу

Аналiз та оцiнка
iнформацii порiвняння i узагальнення для аналiзу

взаемозв'язку понять i явиш;
?.
i_ пояснюються €Lльтернативнl погJUIди на
1\-iттftлппАtrr\/ cyq плэгЕс па-тт лd.проблему, яка розглядаеться;
- обrрунтовано iнтерпретуеться текстова
iнформацiя;
- даеться особиста оцiнка проблеми

Побудова судженъ
- приводяться логiчнi докази;
- висунутi тези супроводжуються грамотною
арryментацiею;
- висуваються рiзнi точки зору i подана ik
особиста оцiнка

Разом: ] ZO

б.3. Форми проведецня модульного контролю та критерii оцiнювання.
Модульний контроль здiйснюсться у виглядi тестування.
Студентами пропонуються TecToBi завдання у кiлъкостi 25 питань.
вudu mесmовuх завdань:

Kpumepii оцiнювання:

Виконання тестових завдань: за кожну правильну вiдповiдь - 1 ба,ч. Максимум
25 балiв.

Вимоги 'Mu*a.*-ru
балiв

- поняття викладенi чiтко i повно, наводяться : 4 
'вiдповiднi приклади;

r вiдповiдають
TeMi; i



6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерii оцiнювання.
Залiк.

б.5. Орiснтовний перелiк питань для семестрового комплексного
контролю.

1. Перелумови виникIIення соцiальноТ роботи
2. Розвиток iдей соцiальноi справедливостi у писемних пам'ятках КиiвськоТ

Pyci.
З. Соцiальна сlrрямованiсть дiялъностi КиiЪських князiв
4. Становлення соцiальноi роботи в сiльсъких громадах
5. Благодiйнiсть та iT роль у соцiальному захисту населення
6. Соцiально-педагогiчна дiяльнiсть благодiйних товариств та приватних

благодiйникiв
7. Вплив земськоi реформи на становленнrI соцiальноТ пiдтримки та захисту

незахищених категорiй населення
8. Соцiально-економiчна сиryацiя безприryльностi та злочинностi

неповнолiтнiх на початку ХХ столiття
9. Соцiалъний захист дiтей, що втратили батькiвську опiку на поч. 20 ст.
10. Щiяльнiсть благодiйних органiзацiй щодо соцiа-пьного захисту та

пiдтримки дiтей пiд час Великоi вiтчизняноТ вiйни
1 1. Соцiалъно-педагогiчна дiяльнiсть земств
12. fенеза центрiв соцiальних служб для сiм'i, дiтей та молодi
13. Етапи розвитку соцiальноТ роботи в YKpaTHi.

6,6. Шкала вiдповiдностi оцiнок

оцiнка кiлькiсть балiв
Вiдмiнно 100-90

Дуже добре
Добре

82-89
75-81

Задовiльно
Достатнъо

69-74
60-68

Незадовiльно 0-59



lл
ll -ldl.о
]lo
ll cl
ll=
ý

]F
llo ]

ll8 |лцll,-
l|c l

:EI

l*
<ll
-|Jl

i(J
l(J ]

<i
.oI!l

lr_ i

lE ll

l-о
l: l

i5 il2lцl
о]
2|l.-ll;А.
ý]
.с il.] ll

'-
Lr]

йll

(t,l

ьцо
z

|Ф

а\о
\

ý

:ý.х9ý:Ёýоý\о
ý,т
Rý*,.Ё
х ,,a

Ф
sý

U

с НХ
ь,; х
в Еа9.н насЁсýь];:Faг)\д_лчД.* Y
.Е'Ё l

8ЁR

ýс
юl
8.х..
'хХ Б
Б *хЕ Ех
UvLрtrь
v llr

Ht-li
ФQ.Фн
nr al

aa
l

ю
on
)4
а.

Е c,rФ*о|
l

F*хý9>

-ф
-с

\ооа.
ф

.=
f
\9с

\о

ai

(i
Fr

юо
(d
ts:л

яЕЕ'ю*и)
vа9
д
ir
цоtriд

ý ýВ ь
Е Еях
.ý Ё.; х
зQх н)ý о.ёнt}

1-

о Фхý.=х
F>,
dо

-l
сa

*
. Ех.,,Б -чх

ё Н Е &аF
н Е Е,ý Е,Е
8 Ё 8Е Е рД.i tr: tr Оф ,*с

-ы
о

g

ь
ё
д

ъ
ý

9
а
а\
а
ý
в

Q

а

ьч

о
о ;'а
э2Ys;]Р РЁ *оз;д
бtrЕ9
ф:_fЧлаЕ9)
Одlr

.эх9

-':J=:-yL^J
ЦлVДV9с0 о: >аý = О т *ýсаахyiч-оz

= 
l ТЕ ei Е 3 " Е Е

- = - =iC'e € 
= 

<х ý L 5 3'Е

zý
..l

_l.aIiл ^о.Цl-x-

!Yл-L'',= Цс0 2 ,=,= aJ 9: (_).з
rБхс0

ф

}е
lo

:
Б
\оо
а"
,:^
АЁ
XcdГюI.пyN
:-
f
jl
чla)lцlо
дI

НЁ*НýгЁЕЕ

ýr,ýýi*е,:
а

'+ _ !:
л з У л i r\

-2!+л--*ýА+\;cl * =: fi^,
J L L'' U Ё

= 
J л F nr

(, tr о ý>* i,a\

с( Е с>.iflД:iА+

- F о о о Х:Э l .,а g Н 9 я Е rý Е.= 5

Е Ё + Е,, Ё ýЁ ап
о>ЮFr

ll
=

\о
a.)

l
а.

Ecnо-о|
lа-
,сd
Хсоzэ=ч.L .Б

юоо-
сa

,F
d
о

д
d

t.)

lц

a,Бds с ýх g
ЁЁЕЕ>,>

ýftЁЕЁд
о>dх

9-
s.Е,r >i Р х
ЁЕвЁýЕý.ЕtЕtйЁЕ
ý+ýвЕё*

\о
ta)

ýц.-'Ё я Е'0 л.*
Е; Ё Ё х,Е
эrЕ ý€ Ё
ij р Е б Е-}Еф"

ЕвФ
!Y L *.ЕF о >.,=
лЁFU9 д Е Ч.*
F У * .\ Уý Е Ё.йa
чцtJ*Е Е Ёу

а
Б
д

!55ar
L,1

о
а
ф
сr)dн

lоts

с-)F

ц

ю
il]
tsо

v

х

s8д
.Фýн

> с.)
Фо

ф

ю
д
t-.о
д
\/

ЧН:*tRоiЕп:dý 5,ý
уЁчнЁнчUдБ>\а*ýях

!9л
оа

д

о\бl

I

з
*r(,
нн
Ф

Е
оl
o.1

ll

о\оi
#

ts
(,
чн
а,оо

о
ьх
(в
9.
с,

9
ц
сý

F.

сq

ц
з
Ф
2

I

d

сýн
I*t



8. Рекомендованi джерела

Основна (базова)
1. Горiлий А.Г. Iсторiя соцiа-гrьноТ роботи в YKpaiHi (конспект лекцiй). -

Тернопiль: ТАНГ, 2001. - 68 с.
2. Карпенко О.Г. Янченко Т.В. Соцiально-педагогiчна пiдтримка дiтей в

УкраiЪi в iсторичному KoHTeKcTi: Монографiя. - К.: НПУ, 2006. - 159 с.
3. Кубiцький С. Iсторiя соцiальноТ роботи в зарубiжних краiЪах. - К.:

ДАКККiМ, 2009. - 298 с.
4. Соцiальна робота в УкраiЪi: першi кроки / Пiд ред. В. Полтавця. - К.:

Видавничий дiм "КМ Academia", 2000. - 236 с.
5. ФурманА.В. Iсторiя соцiальноi роботи : пiдрl^rник / Днатолiй Фурман,

Марiя Пiдryрська. - Киiв : Академiя,2018. - 1б0 с.

.Щодаткова

1. Лукашевич М.П. Соцiа;rьна робота (теорiя та практика): пiдруч. / М. П.
Лукашевич, Т.В. Семiгiна.-К.: Каравела, 2009.-3б8с.

2. Сейко Н.А. Щоброчиннiсть у сферi освiти Украiни (XIX - поч. ХХ ст.):
КиiЪський у^rбовий округ l Наталя Сейко : монографi". - Житомир : Вид-
во ЖЩУ iMeHi IBaHa Франка, 2006. - 448 с.

3. Штефан Л. А. Соцiально-педагогiчна теорiя та практика в УкраiЪi (20-90-
Ti рр. ХХ ст.) / Штефан Л. А. - XapKiB : ТОВ <ТО Ексклюзив>, 2002.

9. Щодатковi ресурси (за наявностi)


