
КИТВ СЬКИЙ YHIBEP СИТЕТ IMEHI БОРИСА ГРI}ПIЕНКА
кАФЕдрА соtцАльноi IIЕдАгогIки тА соцIдльноi роБоти

Заmверdсюено на засidаннi кафеdрu
соцiальноt пеdаzоziкu mа соцiальноi робоmu
(проmокол М l2 Bid 16.10.2019 р.)

РОБОЧА ПРОГРАМА IСПИТУ
тЕорtя тА IсторIя соцIАльноi ровоти

гЕtпузь знань

спецiальнiсть

ocBiTHi програми

iнститут, фаrqулътет

вiддiлення

23 Соцiальна робота

231 Соцiальна робота

23 1.00.0 1 Соцiшlъна робота

23 1.00.02 Соцiальна педагогiка

23 1 .00.04 Соцiальна адвокацiя

Iнститут люд4ни

20|9 - 2020 навч€Lльний piK



Форма опису програми iспиry
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Програма iспиry з дисциплiни
<<Теорiя та iсторiя соцiальноi роботп>

I курс
Спецiаrrънiсть кСоцiальна робота>

Форма проведення: письмова
Тривалiсть проведення: 1 година 20 хвилин

максимальна кiлькiстъ балiв: 40 балiв
Критерii оцiнювання: TecToBi завданнrI - правильнiсть вiдповiдi на питаIIня;

теоретико-практичне завдання - чiткiсть, повнота та розгорнугiстъ вiДповiДi,

визначення осIIовних понять; творче осмислення набугих теоретиIIних Знань,

умiння використовувати теоретичнi знання пiд час практичних завДань;

практичне завданЕrI технологiчна та методична грамотнiсть, To.пricTb

викон€lннr[ практичного завдання.
Орiентовний перелiк питань:
I. Теоретичнi завдання:

1. Сугнiсть соцiагlьноi роботи як виду професiйноi дiяльностiо соцiального

iнстиryry та науки.
2. Функцii соцiапьноi роботи як професiйноi дiяльностi.
3. Спiввiдноцення понять <<Соцiальна роботa>о <Соцiапьний захист>,

<Соцiапьна допомога), кСоцiальна пiдтримка), <Соцiалъне

забезпеченнrD).

4. Мета i завдаrrня соцiальноi роботи як професiйноi дiяльностi.
5. Видд та напрями (сфери) соцiальноi роботи.
6. Провiднi категорiТ соцiальноI роботи.
7. CyTHicTb та функцii теорiй соцiальноТ роботи
8. Практика соцiальноТ допомоги та благодiйностi як пiдцрунтя

становлення професiйноТ соцiальноТ роботи.
9. Соцiальна пiдтримка та благодiйнiсть в суспiльствах Стародавнього

CBiTy.

10.Соцiалъна допомога та благодiйнiсть за часiв середньовiччя.

11.Становлення державноi та приватноi опiки i соцiагrьного захисту в

державах XVIII-XIX ст.

12.Передумови зародження гrрофесiйноI соцiапьноi роботи в Зосiднiй



l3.QcHoBHi етапи становлення професiйноТ соцiальноi роботи зарубiжних

краiнах.
14.Становлення професiйноi соцiальноi роботи в Украiнi.
15.С1"lасний стан професiйноТ соцiальноI роботи в УкраiЪi.

16.Teopii (моделi) соцiальноi роботи, побудованi на ocHoBi

психодинамiчного напряц{у в психологii.
17.Teopii (моделi) соцiальноТ роботи, побудованi на ocHoBi бiхевiоризму та

когнiтивних теорiй в психологii особистостi.

18.Теорiя (модель) соцiальноi роботи, гlобудована на ocнoBi гуrианiстичнОi

псrдrологii.
19.Моделi соцiальноТ роботи, побудованi на ocHoBi Teopii соцiатrьних

систем.

20.Модель соцiальноi роботи, побудована на ocHoBi радикальних
соцiологiчних пiдходiв.

21.Теоретичнi моделi соцiаlrьноТ роботи, побудованi на ocHoBi

переосмислення та комплексного поеднання психологiчного i
соцiологiчного пiдходiв.

22.Модель кризового втр)чання в соцiальнiй роботi.
23.Зосереджена на завданнях модель соцiальноi роботи.
24.Модель сiмейноi терапiТ в соцiшlьнiй роботi.
25. Соцiально-педагогiчна модель в соцiальнiй роботi.
26. Iнновацйнi теоретичнi модепi с1..rасноi соцiапьноi роботи.
27. ТеоретиIIне обцрунryвання аIIтидискримiнацiйних практик та практик,

заснованих на iмпауерментi.
28. Фемiнiстична модель соцiальноi роботи.
29.Модель <<зеленоЬ соцiальноТ роботи.
30.Модель opieHToBaHoT на сильнi сторони користувачiв соцiапьноi роботи.
3 1.Класифiкацii методiв соцiаrrьноi роботи.
3 2. Класи фiкщiТ цiнностей соцiагlъноi роботи.
33.Етичнi принципи та стандарти сl"rасноi соцiалъноi роботи.
34.Надавачi та отримувачi (корисryвачi) соцiапьних посJIуг та втр}пIань,

соцiальнi працiвники (фахiвцi, волонтери) та клiснти й Тх оточенIIя як

суб' екти соцiальноi роботи.
3 5 . Характеристика професiйних взаемовiдносин суб' eKTiB соцiа.гlьноi

роботи.
36.CyracHi визначення соцiальноi роботи.



3 7. особливостi cTaHoBJIeHHrI та сl^rасний стан професiйноТ соцiапьноi

роботи в CIIIA.
3 8. особливостi cTaHoBJIeHHrI та сl^rасний стан професiйноi соцiапьноi

роботи в Великобританii.

39.Особливостi становлення та суrасний стан професiйноi соцiалъноi

роботи в Нiмеччинi.
40. особливостi становлення та сl^rасний стан професiйнот соцiалъноi

роботи во ФранцiТ.

41"Методи, форми оргапiзацii та технологii соцiагlьноi роботи.
42.,Щеонтологiчнi основи сучасноТ соцiальноi роботи.
43.Об'ект i суб'ект практичноi соцiальноi роботи.
44.Щiнностi та етичнi принципи соцiальноi роботи як пiдцрунтя

професiйних вiдносин суб' eKTiB соцiальноi роботи.

II. ЗавданЕя практичного харiжтеру:

1. Охарактеризуйте процес становпення професiйноi соцiальноi роботll В

Великобританii. Вкажiть, що iз icTopii соцiшrьноi роботи цiеi краiни може

буги корисним для форrчгування соцiальноi роботи в су"rаснiй YKpaiHi.

2. Охарактеризуйте процес становJIення професiйноi соцiальноi роботи В

Сполryчених Штатах Америки. Вкажiть, що iз icTopii соцiальноТ робопа

цiсi краiни може буги корисним для форrчгування соцiальноi роботи в

с1"lаснiй YKpaTHi.

3. Охарактеризуйте процес становJIення професiйноi соцiагrьноТ роботи в

Нiмеччинi. Вкажiть, що iз icTopii соцiальноI роботи цiеi краiни може бути

корисним щя формуваннrI соцiальноi роботи в сl"rаснiй Украiнi.

4. Охарактеризуйте процес становлення професiйноi соцiальноТ робОтИ ВО

ФранцiТ. Вкажiть, що iз icTopiT соцiагlьноТ роботи цiеi краiни може буша

корисним для формувЕшня соцiальноi роботи в суrаснiй YKpaTHi.

5. Опишiть с)часну систему соцiальноi роботи в Великобританii. Що iз
с)часного досвiду соцiалъноi роботи в цiй KpaiHi можна використаТИ NIЯ

удоскон€rлення системи соцiальноi роботи в YKpaiHi
6. Опишiть с)л{асну систеп,Iу соцiальноi роботи в Сполryченrоr ШтаТаХ

Дмерики. Що iз сучасного досвiду соцiальноi робошr в цiй KpaiHi можна

використати дIя удосконzrпення системи соцiмьноi роботи в УКРаiЪi

7. Опишiть с)п{асну систему соцiальноТ роботи в Нiмеччинi. ЩО iЗ

сrIасного досвiду соцiальноТ роботи в цiй KpaiHi можIIа викорисТаТИ ДЛЯ



удоскоЕапення системи соцiальноi роботи в YKpaiHi

8. Опишiть сrIасну систему соцiальноТ роботи во Францii. Що iз сl.T аСНОГО

досвiду соцiальноi роботи в цiй KparHi можна використати дIя

удоскон€lлення системи соцiальноТ роботи в YKpaTHi.

9. Опишiть конкретний випадок людини, яка перебувае у скJIадних

життевих обставинах та розкрийте, яким чином могла би вiдбуватись

соцiальна робота з нею, якби соцiальнi працiвники спирЕlлися на

пс!D(одинамiчну модель соцiальноi роботи.
10. Опишiть конкретний випадок люд4ни, яка перебувае у скJIадних

життевих обставинах та розкрийте, яким чином могла би вiдбуватись

соцiагrьна робота з нею, якби соцiальнi працiвники спирЕlлиСя На

бiхевiорагlьну модель соцiальноi роботи.
11.Опишiть конкретний випадок людини, яка перебувае у скIIадних

життевих обставинах та розкрийте, яким чином могла би вiдбУВаТИСЪ

соцiальна робота з нею, якби соцiальнi праrliвники спир€tпися на

системну (систешшо-екологiчну) модель соцi€rпьноi роботи.
12. Опишiть конкретний випадок люд{ни, яка перебувае у скJIадних

життевих обставинах та розкрийте, яким чином могла би вiдбУВаТИСЬ

соцiальна робота з нею, якби соцiальнi працiвники спир€lJIиСЯ На

радик€tilьну модель соцiальноi роботи
13. Опишiть вiдоплrrй Вам випадок людини або ciM'i, яка перебувае у

скJIадних життевих обставинах та оберiть одЕу iз комплексНих абО

iнновацiйних моделей суrасноi соцiаrrьноТ роботи, в рамкil( якоi наДаПНЯ

допомоги такому користувачевi було б найефективнiше. Обцрунryйте

свiй вибiр.
14. Оберiть чотири теоретичнi моделi соцiальноТ роботи, якi, на Ваш ПОГЛЯД,

найбiльшою мiрою вiдповiдають акту€tпьним завд€lнЕям праКТИКИ

соцiальноi роботи в YKpaTHi. Обцрунryйте свiй вибiр.

15. Охарактеризуйте професiйнi функцii та професiйнi ролi, якi може

викоЕувати соцiальний працiвник, що працюе в територiальномУ цеНТРi

соцiального обслуговування. Вкажiть, на якi теоретичнi МОДеЛi

соцiальноТ роботи йоrчry доцiльнiше спиратися. ОбЦрунryйте свiй вибiР.

16. Охарактеризуйте професiйнi функцii та професiйнi ролi, якi може

викоIIувати соцiаrrьний прачiвник, Що працюе в центрi соцiальних служб

дltя ciM'i, дiтеЙ i солодi. Вкажiть, на якi теоретичнi моделi соцiальноi

роботи йошry доцiльнiше спиратися. Обцрунryйте свiй вибiр.
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17. Охарактеризуйте професiйнi функцii та професiйнi ролi, лсi може

виконувати соцiальний працiвник, що працюе в реабiлiтацiйному центрi
дlя дiтей з iнвалiднiстю. Вкажiть, на якi теоретичнi моделi соцiапьноТ

роботи йому доцiльнiше спиратися. Обцрунryйте свiй вибiр.
18. Охарактеризуйте гlрофесiйнi функцii та професiйнi ролi, лсi може

виконувати соцiальний працiвник, що працюе фахiвцем iз соцiальноi

роботи у громадi. Вкажiть, на якi теоретичнi моделi с.оцiальноi роботи
йоопу доцiльнiше спиратися. Обrрунтуйте свiй вибiр.

19. Охарактеризуйте професiйнi функцii та професiйнi ролi, якi може
виконувати соцiальний працiвник, що працюе в навчапьноN,Iу заr<ладi.

Вкажiть, на якi теоретичнi моделi соцiальноТ роботи йопгу доцiльнiше
спиратися. Обцрунтуйте свiй вибiр.

20. Охарактеризуйте професiйнi функцii та професiйнi ролiо лсi може
викоIтувати соцiальний працiвник, що працюе в медичнiй ycTaHoBi.

Вкажiть, на якi теоретичнi моделi соцiальноi роботи йому доцiльнiше
спиратися. Обцрунтуйте свiй вибiр.

Екзаменатор

Завiдувач кафедри JIл( Т. Л.

Лютий В. П.


