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Найменування показникiв
Характеристика дисциплiни за

формами навчання
денна заочна

Вид дисциплiни обов'язкова
Мова викладання, нilвчtlння та оцiнювання украiнська
Загальний обсяг кредитiв / годин зl90
Курс 1

Семестр 2
Кiлькiсть змiстових модулiв з розподiлом:

aJ

Обсяг кредитiв з
Обсяг годин, в тому числi: 90
Аудиторнi 42
Модульний контроль 6

Семестровий контроль 15

самостiйна робота 27
Форма семестрового контролю

1. Опис навчальноТ дисциплiни

2. Мета та завдання навчаJIьно[дисциплiни
Мета курсу дати студентаN,I цiлiсне уявленЕя про становJIенЕя i

розвиток соцiальноТ роботи в YKparHi на рiзних iсторичних етап€ж; основи
соцiальноТ роботи як Teopii практики, навчаJIьноi дисциплiни та професiйноТ
дiягlьностi; ocHoBHi поняття i категорiТ соцiальноТ роботи; соцiальна робоry як
парадигмаJIьну теорiю i практику.

Завдання курсу:
1. ознайомити студентiв з теоретичною основою соцiальноiроботи;
2. пок€}зати якiснi змiни соцiально-педагогiчних iдей в практицi

соцiапьноi роботи на рiзних iсторичних етапzж;
З. сприяти оц)иманню знань про cyTнicTb та особливостi соцiагlьноi

роботи як фаху, основних аспектiв професiйноi дiяльностi;
4. rrростежити специфi*у виникнення достатньо нового для Украiни

професiйного виду дiяльностi.
5. сприяти формуванню усвiдоNIпення важJIивостi етичних принципiв

та Iropм у сферi соцiальних послуг,
6. сприrIти формування умiння регулювати власну поведiнку у

р iзноманiтних сиryацiях проф есiйноi дiяпьно cTi.

3. Результати павчання за дпсциплiною
Результати навчання, що передбачають засвоення загаЛЪНИХ,

професiйних та спецiаrrьних компетентностей сryдентiв предст€lВлеНО В



таблицi нижче:

код компетентностi Програмнi результати
навчання

ок10
Фк1 Здатrriсть дiяти згiдно з Етичним

кодексом спецiалiстiв iз
соцiагrьноi роботи (соцiа-гlьншх
працiвникiв i соцiztдьних
педагогiв) Украiни.

Фк2 Вмiння здiйснювати стратегiчне
планування та управлiння
власною професiйною дiялънiстю.

Фк13 Здатнiсть до формування
позитивного iмiджу професii, ii
статусу в суспiльствi.

IIрн 1 Знання теоретичних основ
соцiальноi роботи, соцiапьноi
полiтики, системи соцiагlьного
захисту населення,
соцiального
пiдприемIlицтва та iнших
механiзмiв вирiшення
соцiаlrьних
проблем.

прн 5 Вмiння оптимаJIьно
використовувати технологii
соцiаrrъноi роботи з рiзнипшI
категорiями отриплувачiв
посJryг.

в IIавчаJIъних, позанавчальних
закJIада( та закJIа,дах



соцiалъного - спрямування

4. Струlсгура навчальноi дисциплiни

Тематитuй плшr дlя денноТ форми навчанЕя

Назва змiстових модулiв, тем

у
с
ь
о
г
о

Розподiл годин мiж видами робiт
Аудиторна:

Сам
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11
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чн
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i
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Еlп
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1

Змiстовий модуль 1 Соцiаrrьна робота як теорiя, пр€lктика
та навчальна дисциплiна

Теорети.rrri основи соцiалrьноi
роботи

4 2 2

Зв'язок соцiальноi роботи з
iншими науками та гаlгузями
суспiльноi практики

4 2 2

Тезаурус соцiальноi роботи 6 4 2
Гругпл понять i категорй
соцiаrrьноi роботи

6 4 2

Разом 20 6 6 8

Модульний контроль 2
Змiстовий модуль 2 Соцiальна робота як професiйна дiяльнiсть

CyTHicTb та структура соцiагrьноТ

роботи як професiйноi дiяльностi
6 2 2 2

Ресурсне забезпечення соцiальноi
роботи

6 6

Парадигми та Teopii соцiальноТ
роботи

8 4 2 2

Разом 20 6 4 10

Модульний контроль 2

Змiстовий моryль 3 Харакгеристика базовrос теорiй
соцiапьноi робопа

Психологiчпi TeopiТ соцiа.гlъноi

роботи
J 2 1



J 2 l

Пропозицii щодо використання
рiзних форr та методiв роботи з
рiзними категорiями клiентiв у
психологiчних теорiях соцiалrьноТ

роботи у практичнiй дiяльностi
соцiальних працiвникiв

aJ 2 1

Соцiологiчrri Teopii соцiаrrъноТ

роботи

1J 2 1

Особливостi використ€lЕня
соцiологiчних теорiй соцiальноТ
роботи у практичнiй дiяльностi
соцiальних працiвникiв

J 2 1

Пропозицii щодо використання
рiзних фор, та методiв роботи з

рiзними категорiями клiентiв у
соцiологiчних теорiях соцiшlьноТ
роботи у практичнiй дiяльностi
соцiальних працiвникiв

.t
J 2 1

Комплекснi теорii соцiальноТ
роботи

5 4 1

Роль комIIJIексних теорй
соцiагlьноi робош у гlрактичrriй
дiяrrьностi соцiаrrьних
працiвникiв

J 2 1

ПропозицiТ щодо використання
рiзних форм та методiв роботи з

рiзними категорiями KгlieHTiB у
KoMIuIeKcHиx теорiях соцiальноi
роботи у практичнiй дiяльностi
соцiа.гrьних працiвникiв

aJ 2 1

Разом 29 8 I2 9

Модульний контроль 2
семесmовий контролъ 15

Усього 90 20 22 27

5. Програма навчальноi дисциплiпи

Змiстовий модуль 1 Соцiальна робота як теорiяо практика

6



та навчаJIьна дисциплiна

Лекцiя 1. Теоретичнi основи соцiальноi роботи. (2 год.)
Взаемозв'язок соцiальноi полiтики i соцiальноi роботи. CyTHicTb поняття
ксоцiальна робота>. Предмет та завдання соцiшtьноi роботи. Змiстова
характеристика соцiальноi роботи. Закономiрностi, функцii соцiа.шьноi роботи.
Принципи соцiальноТ роботи. Соцiаrrъна робота в системi наук. Соцiальна робота
як вид професiЙноТ дiяльностi. Змiст соцiальноi роботи як нЕlвчtшьноi дисциплiни.
CeMiHapcbкe заняття 1. Зв'язок соцiальноi роботи з iншими науками та гапузями
суспiльноI практики (2 год.)
OcHoBHi поняття теми: соцiальна робота, соцiальний працiвник, соцiаrrьна
полiтика предмет, завдаЕIIя, функцiя, з€lкономiрнiсть, принцип.

Основна лiтератураз \r4r7

.Щодаткова лiтература: 17118

Лекцiя 2-3. Тезаурус соцiальноi роботи (4 год.)
Поняття тезаурусу соцiа.пьноi роботи. Групи поЕятъ i категорiй соцiальноТ роботи.
Запозиченi поняття та категорii соцiальноi роботи. Змiст загапьних понять i
категорiй соцiа-шьноТ роботи. Характеристика специфiчних понять i категорiй
соцiаrrьноi роботи.
CeMiHapcbкe заняття 2-3. Груша понrIть i категорiй соцiальноТ роботи (4 год.)
OcHoBHi поняття теми: понягiйний апарат, явище, понrIття, TepMiH, термiнологiя,
категорiя, група понять i категорй соцiалlьноi роботи, соцiум, соцiагrьне
середовище, соцiальнi вiдносини, соцiалiзацiя, соцiальне виховання, соцiальна
активнiсть, соцiапrьна дiяпьнiсть, соцiальна реабiлiтацiя, соцiальна адаптшIiя,
соцiа-пьний захист, соцiшrьний iнститут, соцiа.шъне iнсrrекryвання, соцiа.rrъна

дiагностика, ооцiальний пед€гог, соцiальний працiвник, соцiальне
обслуговувzlння, соцiальна профiлактика, соцiальне страхування, соцiальний
супровiд, доброчиннiсть, волонтерський ру<.

Основна лiтерату раз 2 14 15 16 r7

,.Щодаткова лiтература: 17,18

Змiстовий модуль 2 Соцiальна робота як професiйна дiяльпiсть

Лекцiя 4. CyTHicTb та структура соцiальноi роботи як професiйноi дiяльностi
(2 год.)
CyTHicTb понять <<об'ект>>, <<суб'ект>>, <<клiент>. Характеристика категорiй клiентiв
соцiалtьноТ роботи. Суб'екти соцiа.irьноТ роботи. Струкryра соцiальноi робОТИ.
Класифiкацiя суб'ектiв соцiальноТ роботи. PiBHi соцiальноi роботи. OcHoBHi

напрями, функцii, ресурси та ресурсне забезпечення соцiальноi роботи.
CeMiHapcькe заняття 4. Ресурсне забезпечення соцiальноi роботи (2 ГОД.)



8

OcHoBHi поняттЯ теми: об'ект, суб'ект, напрями соцiалrьноi роботи, функцiь
ресурс, ресурсне забезпечення.

Основна лiтерату ра: 2 13 15 16 r7
,,Щодаткова лiтература: 10, 11

Лекцiя 5. Парадигми та теорii соцiальноi роботи (2 год.)
Соцiальна робота як парадигмilльна теорiя i практика. CyTHicTb поняття <теорiя
соцiальноТ роботи>. Класифiкацiя теорiй соцiальноТ роботи за спорiдненiстю iз
соцiально-ryманiтарними науками: психологiчнi Teopii соцiальноТ роботи,
соцiологiчнi Teopii соцiа.гrьноТ роботи, комплекснi (бiопсихосоцiапьнi) теорii
соцiальноi роботи. Взаемозв'язок теорii i практики соцiапьноi роботи.
Семiпарське заняття 5. Парадигми та Teopii соцiальноТ роботи (2 год.)
OcHoBHi поняття теми: теорiя соцiапьноi роботи, психологiчrri теорii соцiальноi
роботи, соцiологiчнi Teopii соцiа-rrьноТ роботи, комплекснi (бiопсихосоцiапьнi)
Teopii соцiальноi роботи, пр€lктика соцiа-пьноi роботи.

Основна лiтераryраz 3, 6, 7

Щодаткова лiтература: 1,8,10

Змiстовий модуль 3 Характеристика базових теорiй
соцiально[ роботи

Лекцiя 6. Психологiчнi Teopii соцiальноТ роботи (2 год.)
Психодинамiчна теорiя соцiальноТ роботи. Напрями розвитку с)ласного
псиr(оаналiзу. Технiки психодинамiчноТ Teopii. Бiхевiористськi i когнiтивнi TeopiT
соцiагrьноТ роботи. Гуманiстично-екзистенцiйна теорiя соцiаrrьноТ роботи.
CeMiHapcbкe заняття б. Використання психологiчнш< теорiй соцiальноi роботи у
практичнiй дiяrrьностi соцiальних працiвникiв (2 год.)
CeMiHapcbкe заняття 7. Пропозицii щодо використ€lння рiзних форr та методiв
роботи з рiзними категорiями клiснтiв у психологiчних теорiях соцiальноТ роботи
у практичнiй дiяльностi соцiа-гrьних працiвникiв (2 год.)

Основна лiтератураz 3r7 r|2
.Щодаткова лiтература: 13о15

OcHoBHi поняття теми: психодинаrчriчна теорiя соцiальноi роботтr, фрустрачiя,
перенесення (трансфер), контрперенесення, iнтерпретшliя, бiхевiористська теорiя
соцiальноi роботи, когнiтивна теорiя соцiальноТ роботи, когнiтивно-
бiхевiористська теорiя соцiшrьноi роботи, ryманiстична теорiя соцiа.ltьноi роботи,
екзистенцiональна теорiя соцiатrьноi роботи.

Лекцiя 7. Соцiологiчнi Teopii соцiальноi роботи (4 год.)
Системна теорiя соцiапьноi роботи. Екологiчна теорiя соцiальноТ робОТИ.
ВикористаЕня у соцiальнiй роботi Teopii ролей. Соцiагlьно-радикЕlльна теОРiЯ

соцiа.гtьноi роботи.
CeMiHapcbKe заняття 8. Особливостi використання соцiологiчних теОРiЙ
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соцiальноi роботи у прilктичнiй дiягlьностi соцiа.гrьних працiвникiв (2 год.).
CeMiHapcbкe заняття 9. Пропозицii щодо використання рiзrтих форr та методiв
роботи з рiзними категорiями кпiентiв у соцiологiчнlоr теорiях соцiаrrьноi роботи
у практичнiй дiяльностi соцiаrrьних працiвникiв (2 год.)
OcHoBHi поняття теми: системна теорiя соцiальноi роботи, екологiчна теорiя
соцiальноi роботи, ролi, соцiально-радик€lпьна теорiя соцiальноi роботи

Основна лiтерату ра: 2 r4,,5

.Щодаткова лiтература: 7,18

Лекцiя 8-9. Комплекснi Teopii соцiальноi роботи (4 год.)
Кризове втр)чання. Положення теоретичноi основи кризового втр)ч€шня. Методи
кризового втручiшня. Зосереджена на завданнi теорiя соцiальноТ роботи. Етапи
дiяльностi вiдповiдно до зосередженоi на завданнi теорiI соцiальноТ роботи.
Сiмейна терапiя. Напрями сiмейноi тералlii. Психосоцiальна тераrriя. Соцiально-
педагогiчна теорiя соцiаrrьноТ роботи. Колrтtоненти соцiальЕо-педагогiчноi Teopii
соцiальноТ роботи.
CeMiHapcbкe заняття 10. Роль комплексних теорiй соцiальноТ роботи у
практичнiй дiяllьностi соцiальних працiвникiв (2 год).
CeMiHapcbкe заняття 11. Пропозицii щодо використання рiзних форr та методiв
роботи з рiзними категорiями клiентiв у комплексних теорiях соцiальноТ роботи у
практиtlнiй дiягlьностi соцiальних працiвникiв (2 год.)
OcHoBHi поняття теми: криза, кризове консультувtlння, iнтенсивнrдt догляд
(опiка), зосереджена на завданнi теорiя соцiальноТ роботи, сiмейна терапiя,
психосоцiальна терапiя, соцiально-педагогiчна теорiя соцiальноi роботи,
соцiа-гriзацiя, ресоцiалiзацiя.

Основна лiтераryра: 41 7 о 8

Додаткова лiтература: 17о18

б. Контроль навчальних досягнень

б.1 Система оцiнюва дентrвння навчаJIьних

Вид дiягlьностi студента
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лiв

кiл
bKi
сть
оди
Еиц

ь

макс
има
льна
кiль
KicT

ь
балi

в

кlл
bKi
сть
оди
Еиц

ь

мак
сим
апь
на
кiл
bKi
сть
бал
iB
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Вiдвiдування лекцiй 1
aJ aJ aJ J 4 4

В iдвiдування семiнарських
заЕять

1 J J 2 2 6 6

Вiдвiдування практичних занять
Робота на семiнарськопд/ заняттi 10 J 10 2 20 6 б0
Робота на практичному заняттi
Лабораторна робота (в тому
числi допуск, виконання,
захист)
Виконання завданъ для
самостiйноi роботи

aJ 1 5 1 5 1 5

Виконання модульноТ роботи 25 1 25 1 25 1 25
Разом 11 46 9 55 18 100

максимальна кiлькiсть балiв: 201.
Розрахунок коефiцiента:

2,01:ХХ бапiв.

201l100:2,01
Сryлент набрав Х балiв; Розрахунок: Х х

б.2. Завдання для самостiйноI роботи та критерiiiТ оцiнювання.
Змiстовий модуль 1.

Соцiальна робота як теорiя, практика та павчальна дисциплiпа

Сктrасти таблицю тезаурусу соцiальноI роботи: соцiалrьна полiтик4
соцiальниЙ захист, соцiаrrьне забезпечення, соцiальний супровiд, соцiальне
обслryговування, соцiальнi послуги, соцiальна допомогq соцiальна
профiлактика соцiальна реабiлiтацiя, соцiальний працiвник, використовуючи
не менше трьох джерел на кожне визItачеЕня.

автор поняття визначення джерело

Змigтовий модуль 2 Соцiшльна робоmа як професiйна diяльнiсmь

Розробка та презентацiя бачення студентом струItrури соцiатrьноi роботтr
цш рiзнлтх категорiй шlierrTiB ( у виглядi презентаIдiц меIIтаJIьноТ KapTll,
пропозицiй)

Змiстовий модуль 3 Хараlстеристика базових теорiй соцiальноI роботи

Пiдгоryвати вiдповiдь на одЕе iз заrrитшrь (за вибором сryдента):
1. Наведiть i охарактеризуйте оптим€lпьну класифiкацiю теорЙ i

теоретичних пiдходЬ у соцiагьнiй роботi.



11

2. У ЧОМУ ПОJIяг€lють особливостi психологiчних теорiй соцiаlrьноТ
роботи.

з. Якi ocHoBHi концепцii охопJIюе теорiя ролей. Як ix
використовуютъ у соцiаllьнiй роботi.

4. Проанапiзуйте центрапьну iдею екологiчноi Teopii.
5. НаВеДiТЬ ocHoBHi iдеi, в якi закорiнена соцiа.гlьно-педагогiчна

теорii соцiа.гrьноТ роботи.

б.3 Форми проведення модульЕого коптролю та критерiI оцiнювання.
МодульНий контРоль проВодитьсЯ у вигляДi TecTiB, студент мае опрацювати
25 тестових питань, отримае по 1 бuлу за кожну BipHy вiдповiдь.

б.4 Формп провеДення семестрового контролю та критерii оцiнювання.
Не передбачено навчапьним Iшаном.

б.5. Орiснтовний перелiк питапь до комплекспого екзамену.

1. CyTHicTb поIIяття <<соцiагlьна робота>. Взаемозв'язок
соцiа.тlьнот полiтики i соцiапьноi роботи. Предмет та завдання
соцiалъноi роботи.

2. Закономiрностi,функцiiооцiапьноiроботи.
з. Змiстова характеристика соцiапьноi роботи. Принципи

соцiа.гrьноi роботи.
4. Зв'язок соцiальноi роботи з iншими науками та гаIryзями

суспiльноi гlрактики.
5. Соцiагlьна робота як вид професiйноТ дiягlьностi.
6. ЗМiСТ СОцiатlьноТ роботи як навч€lJIьноi дисцигlлiни.7. Поняття тезаурусу соцiапьноТ роботи.8- СУТНiСТЪ поняття <<теорiя соцiальноi роботи>>. ПризначенIut

TeopiТ соцiапьноi роботи.9. Групи поЕять i категорiй соцiальноIроботи.
10. Запозиченi поняття та катеюрii соцiапьноi роботи.
1 1. Змiст загальних понятъ i категорiй соцiапьноi роботи.12. Характеристика специфiчних понять i категорiй соцiагlьноi

роботи.
13. Класифiкацiя теорiй соцiальноi роботи.14. ХаРактеристика психологiчнlостеорiй соцiатlъноiроботи
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15. Хараlстеристикасоцiологi.rrrихтеорй соцiальноiробопа.
16. Хараlстеристикакомплекснш< теорiй соцiа.тьноiроботи.
|7. ПсиходлнамiчнатеорiясоцiапъноIроботтl.
18. Напряir,rирозвиткусrIасногопсихоillалiзу.
19. Технiки психодинадлiчноiтеорii.
20. Бiхевiористськi i когнiтивнi TeopiT соцiатlьноi роботи.2|. Гуманiстллчно-екзистенцiйнатеорiясоrliаlrьноiробошл.
22. Системнатеорiясоцiаrrьноiроботи.
23. Екологiчrтатеорiясоцiалъноiробоша.
24. ВикористанЕя у соцiаllьнiй роботi теорiiролей.
25. Соцiально-радикапьнатеорiя соцiагlьноiробоп.r.
26. Кризове втручанIrя. ПоложенЕя теоретлтчrrоi осIIови

кризового втручання.
27. Методи кризового втручання.
28. ЗосереджеIIа на завдалrrri теорiя соцiаrrьноi роботи. Етали

дiяrrьностi BiдloBiдIo до зосередженоТ на завдаr*ri теорiI соцiапьноi
роботи.

29. Сiмейна терапiя. Напряr,rт сiмейноi терагlii.
30. Психосоцiагrьна терапiя.
31. Соцiагrьно-педагогi.цrа теорiя соцiагrьпоi робош.

Компоненти соцiатrьно-педагогiчноi теорii соцiалъноi роботлл.
З2. Сугнiсть понять <<об'еко>, <<субОеiш>>, (клiент).

Хараlстеристика категорй кгriентiв соцiапьноТ роботи.
ЗЗ. Суб'екти соцiапьноi роботи. Класифiкаrдiя суб'еlстiв

соцiальноi роботтl.
З4. Струlстурасоцiа.гlьноiроботи.
35. PiBHi соцiагrъноiроботи.
З6. OcHoBHi Еацрями соцiальноТ роботлл.
З7. Ресурси та ресурсне забезпеченЕя соцiаrrьноТ роботи.
38. Етичшай кодекс - основа професiftlоI дiяпьностi.
З9. Професiйно-етргqrrий кодекс шreHiB УкраrЪськоТ АсоцiацiТ

соцiатlьшш гlршдiвшrкЬ лс система професiйних дiй. Мiжнародri еттr.шi

стандарти соцiагrьпrоr гlршдiвникiв.

40. Поняття i сугнiсть професйного обов'язку в соцiальнй

роботi. Мiсце i роль обов'язку в соцiагrьнй роботi.
4|. Поняття i сугнiстъ гrрофесifшоi вiдповiдапьностi у соцiатlьнЙ

роботi.
42. Проблеми розвитку та стаIIовпенЕя особистостi соцiагlьного

прыtiвшrка. OcHoBHi норми i заповiдi професiТ соцiа.тrьного прачiвника.
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4з. Вимоги до професiftlо-значуццD( особиgтiсних якостей
соцiа.гrьного гrршIiвника. Професifulо-ети.rrri критерii придатностi у
соцiапьнй роботi.

44. Професiйно-особистiснi характеристики соцiапrьного
праlдiвника: цirшiснi орiентшдii, irrтереои, гуIчIанне спрлчIуваJIflя
особистостi.

45. Поняття ryманiстичноi спряшrоваrrостi особистостi
соцiаrrьного гlршliвника.

46. Кошпrонентrа гlрофесйно-ети.rтrоТ свiдомостi соцiаrrьного
працiвника.

47. OcHoBHi чинники, що вIIJIивають на форIrлуванЕя особистостi
фасiвця соцiалlьноi роботи.

48. Професйно-етичнi вiдlосини та iх особливостi в
спiвдружностi соцiальних праlriвнжЬ.

49. Морапьнi приlщипи спЬробiтництва з колегами в iHTepecа>c

cBotx кпiсптiв.
50. Морапьнiлсостiсоцiаrrьногошраlдiвника.

б.6 Шкала вЦповИностi оцiнок

7. Навчально-методична картка дисциплiни

Оцiнка кiлъкiсть балiв
Вiдмiнно 100-90

Дуже добре
Добре

82-89
75-81

Задовiльно
достатньо

69-74
60-68

Незадовiльно 0_59
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8. PeKoMerцoBaHi джерела

Основна (базова)
1. ГОРiлий А. Г. Iсторiя соцiшrьноТроботи в УкраiЪi : конспект лекцiй

/ Горiлий А. Г. - Тернопiль: ТАНГ,2004. - 68 с.
2. ЛУКашевич М. П. Соцiапьна робота: теорiя i практика : IIавч. посiб.

/ М. П Лукаптевич, Т. В. Семигiна. _2_е вид._ к. : каравелц20|4. _ з68 с.
З. ПОлiшцrк В. А. Iсторiя соцiальноi педагогiки та соцiаrrъноi робош,I :

КУРС лекцiЙ / В. А. Полiпцук, О. I. Яrrкович. - Тернопiлъ : ТДIУ, 2009. -256 с.
4. Соцiальна робота : IIавч. посiб. / к. М. Левкiвський, В. Л.

Кулiнiченко, В. е. Слушаева та iH. - К. : НТУУ (КrП)о 2014. * 372 с.
5. Соцiальна робота: TeopiT та метод.t соцiальноТ роботи : у 3-х ч. /

Бойко А. М., Бондаренко Н. Б., Брижувата о. С. ; ра ред. Т. В. Семiгiноi,
I. М. Григи. - К. : В,Щ ,,Киево-Моглшrлlська Ак4демiя", 2007. - Ч. 2. - 224 с.

6. Teopii i методи соцiаlrьноi роботлл : пiдрушrик дJIя студ. вищ. навч.
зашrадiв / за ред. Т. В. Семигiноi; I. I. Мrтговича. - З-е вид .- К. : Академвидав,
2012.-З28 с.

7. Тимошенко Н. е. Вступ до спецiатьностi: соцiаrrьна робота.
Модуль 2 : навч. посiб. /Тимошенко Н. С. - К. : КиЬськ. ун-т iMeHi Бориса
Грiнченкц 20t4. - 245 с.

8. Якса Н. В. Iсторiя соцiаьноi педагогirса : метод. посiб. l ЯксаН. В.

- Житоtrплр : Вид-во ЖДУ iM. I.Франкц 2006. - 156 с.

9. Я-.rуоент: навч. посiб. / [В. О. Огнев'юк, О.Б.Жишцов, С.О.
Караман; за заг. ред. В. О. Огнев'юка]. - 6-е вид., зi змiнаrчш.r. - К. : КиТвськ.
Ун-т iMeHi Бориса Грiнченrсц 2016. -212 с.

.Щодаткова:
10. Андреева И. Н. Антология по истории и теории социаrrьной

пед€lгогики / Андреева И. Н. - М.: Академа, 2000. - |76 с.
11. Антология педагогической мысли Щревней

государства XIV - ХVII вв. - М. : [б. и.], 1985. - 245 с.

12. Антология социальной работы : в 5 т. / сост. М.
Свароь-НВФ СПТ, 1995. * Т. 5. Соrцаальн€lя поJIитика и зil(онодательство в

социапьной работе. - 544 с.

13. Антология соIц.IаJIъной работы : в 5 т. / сост. М. В.Фцрсов. - М.:
Сварогъ- НВФ СПТ, 1995.- Т. 2. Феноменология социаJIьIIой патологии. - 400

с.

|4. Грiнченко Б. Зiбрапня TBopiB. Педагогiчпа спадщина. Кн. | /

упоряд. О. М. Мислива" А. I. Мовчун, В. В. Яременко; вступ. слово В. О.
Огнев'юка; перед\л., комент., прим. В. В. Яремеrпса. - К. : [IfuiЪ. ун-т iM. Б.
Грiнченкаf,20t3. - 544 с.

Руси и Русского

В. Фирсов. - М. :
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15. ГРiНЧеНКО Б. Зiбраrrня TBopiB. Педагогi.rrrа спацrцина. Кн. 2 /
упоряд. о. М. Мисливц А. I. Мовцдн, В. В. Яременко; вступ. слово В. о.
огнев'юка; передм., комент., прим. в. в. Яремепка. * К. : [IfuiЪ. ун-т iM. Б.
Грiнченкаf,20LЗ. - 545 с.

16. ЕЛфимова Н. В. История соци€Lпьной работы : учеб.-метод. пособ. /
Елфимова Н. В. - М. : Соцiум, 2001. - 112 с.

|7. Енцикгlопедiя для фасiвцiв соцiалъноi сфери / за ред. I.Щ. Зверевоi.

- К.,Симферопiль: YHiBepcyM, 20|2.-5Зб с.

18. Пейн М. C1"lacHa теорiя соцiальноi роботи / Пейн М. - К. : [б. в.],
2000. -456 с.

19. РОММ Т. А. История социаJIьной педагогики : учеб. пособ. / Роп,пчr

Т. А. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. * З46 с.
20. Сейко Н.А. .Щобро.шrrнiстъ у сферi освiти Украihи (xlx - поч.

)О( ст.): КиiЪський учбовий оIФуг i Натапя Сейко : моноцрафiя. - Жиюiллир :

Вид-во ЖДУ iMeHi IBaHa Фршrка, 2006. - 448 с.


