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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни  обов’язкова  

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4 / 120 

Курс 1 1 

Семестр 1 1 

Обсяг кредитів 4 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 120 

Аудиторні 42 16 

Модульний контроль 8 0 

Семестровий контроль 30 30 

Самостійна робота 40 66 

Форма семестрового контролю Екзамен Екзамен 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою дисципліни «Теорія та історія соціальної роботи» є формування у 

студентів знання і розуміння теоретичних основ та історії розвитку сучасної 

соціальної роботи і здатності спитатися на них при розв’язанні завдань 

професійної діяльності. 

Завдання дисципліни «Теорія та історія соціальної роботи»  

 Сформувати у студентів розуміння сутності соціальної роботи як 

професійної  діяльності та як галузі знань; 

 Розкрити основні категорії соціальної роботи; 

 Охарактеризувати об’єкт, предмет, мету, завдання, функції, види та 

напрями (сфери) соціальної роботи як професійної діяльності; 

 Ознайомити студентів з основними етапами розвитку соціальної 

роботи як професійної діяльності; 

 Розкрити основні теорії сучасної соціальної роботи та сформувати у 

студентів здатність співвідносити їх з практичною діяльністю; 

 Розкрити систему методів сучасної соціальної роботи та сформувати 

здатність співвідносити їх з певними теоріями соціальної роботи та 

завданнями практичної діяльності;  

 Сприяти усвідомленню студентами цінностей та етичних принципів 

сучасної соціальної роботи та здатності спиратися на них при виборі 

методів та формуванні взаємовідносин з користувачами, 

співробітниками та партнерами;   

 Сформувати у студентів здатність диференціювати ролі та функції 

соціального працівника та співвідносити їх з теоретичними 

концепціями, етичними принципами та завданнями практичної 

соціальної роботи. 
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3. Результати навчання за дисципліною 

 Здатність здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних 

джерел для розв’язування професійних завдань? і встановлювати 

причинно-наслідкові зв’язки між соціальними подіями та явищами. 

 Здатність ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання у сфері 

соціальної роботи, інтегрувати теоретичні знання та практичний 

досвід. 

 Здатність теоретично аргументувати шляхи подолання проблем та 

складних життєвих обставин, обирати ефективні методи їх вирішення, 

передбачати  наслідки. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 

У
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Розподіл годин між видами робіт 
Аудиторна: 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

ти
ч

н
і 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

Ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

і 

Модуль 1. Становлення соціальної роботи як професійної діяльності. 

Тема 1. Сутність соціальної роботи 

як сфери професійної діяльності  4 2 2 - - - - 

Тема 2. Історія розвитку соціальної 

роботи як професійної діяльності 8 4 4 - - - - 

Самостійна робота 1. Основні етапи 

становлення професійної соціальної 

роботи в різних країнах. 10 - - - - - 10 
Модульний контроль 2  

Разом 24 6 6 - - - 10 

Модуль 2. Становлення теорії соціальної роботи як науки 

Тема 3. Розвиток теорії соціальної 

роботи 4 4 - - - - - 

Тема 4. Психологічні теорії 

соціальної роботи 

2 - 2 - - - - 

Тема 5. Теорії соціальної роботи, 

основані на соціологічному підході 

2 - 2 - - - - 

Самостійна робота 2. Традиційні 

теорії соціальної роботи 

10      10 

Модульний контроль 2       

Разом 20 4 4 - - - 10 

Модуль 3. Сучасні теорії соціальної роботи 

Тема 6. Сучасні комплексні моделі 4 2 2 - - - - 
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соціальної роботи 

Тема 7. Інноваційні підходи в теорії 

соціальної роботи  

4 2 2 - - - - 

Самостійна робота 3. Інноваційні 

концепції сучасної соціальної 

роботи 

10 - - - - - 10 

Модульний контроль 2  

Разом 20 4 4 - - - 10 

Модуль 4. Методологічні засади діяльності соціального працівника 

Тема 8. Методи соціальної роботи 4 2 2 - - - - 

Тема 9. Цінності та принципи 

соціальної роботи 

4 2 2 - - - - 

Тема 10. Суб’єкти соціальної 

роботи. Характеристика 

взаємовідносин у соціальній роботі 

6 2 4 - - - - 

Самостійна робота 4. Ролі та 

функції соціального працівника 

10 - - - - - 10 

Модульний контроль 2  

Разом 26 6 8 - - - 10 
Підготовка та проходження контрольних 

заходів 

30  

Усього 120 20 22 - - - 40 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Модуль 1. Становлення соціальної роботи як науки та професійної 

діяльності 

Лекція 1. Сутність соціальної роботи як сфери професійної 

діяльності та як галузі знань. 

Сутність соціальної роботи як виду професійної діяльності, соціального 

інституту та науки. Історичний розвиток розуміння сутності соціальної 

роботи. Сучасні визначення соціальної роботи. Співвідношення понять 

«Соціальна робота», «Соціальний захист», «Соціальна допомога», 

«Соціальна підтримка», «Соціальне забезпечення». Сучасні підходи до 

розуміння мети, завдань, функцій, видів та напрями (сфер) соціальної роботи. 

Предмет і завдання соціальної роботи як науки. Провідні категорії соціальної 

роботи. 

Основні поняття теми: соціальна робота, соціальний захист, соціальна 

допомога, соціальне забезпечення. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 3, 5 

Додаткові: 1, 5, 8 

Семінарське заняття 1. Підходи до визначення сутності та функцій 

соціальної роботи  
Рекомендовані джерела: 
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Основні: 3, 5 

Додаткові: 1, 5, 8 

 

Лекція 2, 3. Історія розвитку соціальної роботи як професійної 

діяльності  

Практика соціальної допомоги та благодійності як підґрунтя 

становлення професійної соціальної роботи. Соціальна допомога, соціальний 

захист та благодійність в історії людства. Передумови зародження 

професійної соціальної роботи в Західній Європі та Північній Америці. 

Основні етапи становлення професійної соціальної роботи зарубіжних 

країнах. Сучасний стан соціальної роботи в світі. Історія та сучасний стан 

професійної соціальної роботи в Україні.   

Основні поняття теми: професійна соціальна робота, благодійність, 

соціальна допомога. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2, 4, 6 

Додаткові: 2, 4, 10, 11. 

 

Семінарське заняття 2. Передумови виникнення професійної 

соціальної роботи  
Рекомендовані джерела: 

Основні: 2, 6. 

Додаткові: 4, 5. 

Семінарське заняття 3. Становлення професійної соціальної роботи 

в Україні і світі  
Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 4, 6. 

Додаткові: 2, 4, 5, 10, 11. 

 

Модуль 2. Становлення теорії соціальної роботи як науки 

Лекція 4, 5. Розвиток теорії соціальної роботи  

Сутність та функції теорій соціальної роботи.  Становлення і розвиток 

психологічного та соціологічного підходів до теоретичного обґрунтування 

соціальної роботи. Теорії соціальної роботи, побудовані на основі 

психодинамічного напряму в психології, біхевіоризму та когнітивної теорії, 

гуманістичної психології, теорії соціальних систем, радикальних 

соціологічних підходів. Зв’язок традиційних теорій соціальної роботи з 

практикою. 

Основні поняття теми: теорія соціальної роботи, теоретичні підходи до 

соціальної роботи, моделі соціальної роботи. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 3, 5. 

Додаткові: 3, 5, 12. 

Семінарське заняття 4. Психологічні теорії соціальної роботи 

Рекомендовані джерела: 
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Основні: 3, 5. 

Додаткові: 3, 5, 12. 

Семінарське заняття 5. Теорії соціальної роботи, основані на 

соціологічному підході 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 3, 5. 

Додаткові: 3, 5, 12. 

 

Модуль 3. Сучасні теорії соціальної роботи 

Лекція 6. Сучасні комплексні моделі соціальної роботи  

Теоретичні моделі соціальної роботи, побудовані на основі 

переосмислення та комплексного поєднання психологічного і соціологічного 

підходів. Модель кризового втручання, зосереджена на завданнях, 

психосоціальна, сімейна та соціально-педагогічна моделі соціальної роботи. 

Застосування теоретичних моделей соціальної роботи в сучасній практиці.  

Основні поняття теми: моделі соціальної роботи. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 3, 5. 

Додаткові: 3, 5, 12. 

Семінарське заняття 6. Практичне застосування комплексних 

моделей соціальної роботи 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 3, 5. 

Додаткові: 3, 5, 12. 

Лекція 7. Інноваційні підходи в теорії соціальної роботи  

Підходи до теоретичного обґрунтування соціальної роботи, що є 

результатом кардинального переосмислення ролі людини в суспільстві. 

Теоретичне обґрунтування антидискримінаційних практик та практик, 

заснованих на імпауерменті, феміністичної, «зеленої» та орієнтованої на 

сильні сторони користувачів соціальної роботи. Застосування інноваційних 

підходів в сучасній практиці соціальної роботи 

Основні поняття теми: інноваційні підходи в соціальній роботі, 

імпауермент. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 3, 5. 

Додаткові: 3, 5, 7, 9, 12. 

Семінарське заняття 7. Практичне застосування інноваційних 

підходів в соціальній роботі 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 3, 5. 

Додаткові: 3, 5, 7, 9, 12. 
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Модуль 4. Методологічні засади діяльності соціального працівника 

Лекція 8. Методи соціальної роботи  

Поняття «метод» в контексті соціальної роботи. Методи, форми 

організації та технології соціальної роботи. Інтервенції (втручання) та 

соціальні послуги. Класифікації методів соціальної роботи. Взаємозв’язок 

методів соціальної роботи з її теоретичними моделями та практичними 

завданнями. 

Основні поняття теми: метод, форма організації, технологія, втручання, 

послуга. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 3 

Додаткові: 5, 8, 12. 

Семінарське заняття 8. Методи соціальної роботи в сучасній 

практиці 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 3 

Додаткові: 5, 8, 12. 

Лекція 9. Цінності та принципи соціальної роботи  

Поняття «цінність» та «принцип» в контексті соціальної роботи. 

Деонтологічні основи сучасної соціальної роботи. Класифікації цінностей 

соціальної роботи. Взаємозв’язок цінностей і теорій соціальної роботи. 

Етичні основи соціальної роботи. Етичні принципи та стандарти сучасної 

соціальної роботи. 

Основні поняття теми: цінність, принцип, деонтологія, професійна 

етика. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 3, 5. 

Додаткові: 5, 6, 8. 

Семінарське заняття 9. Впровадження цінностей в практиці 

соціальної роботи 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 3, 5. 

Додаткові: 5, 6, 8. 

Лекція 10. Суб’єкти соціальної роботи. Характеристика 

взаємовідносин у соціальній роботі  

Об’єкт і суб’єкт практичної соціальної роботи. Надавачі та отримувачі 

(користувачі) соціальних послуг та втручань, соціальні працівники (фахівці, 

волонтери) та клієнти й їх оточення як суб’єкти соціальної роботи. 

Характеристика професійних взаємовідносин суб’єктів соціальної роботи. 

Теоретичні моделі, цінності та етичні принципи соціальної роботи як 

підґрунтя професійних відносин суб’єктів соціальної роботи. Реалізація 

взаємовідносин соціального працівника з іншими суб’єктами при виконанні 

ним різних функцій та ролей.  

Основні поняття теми: об’єкт та суб’єкт діяльності, взаємовідносини, 

соціальні функції, соціальні ролі. 
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Рекомендовані джерела: 

Основні: 3, 5. 

Додаткові: 5, 8. 

Семінарське заняття 10. Впровадження взаємовідносин суб’єктів в 

практиці соціальної роботи - 1 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 3, 5. 

Додаткові: 5, 8. 

Семінарське заняття 11. Впровадження взаємовідносин суб’єктів в 

практиці соціальної роботи - 2 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 3, 5. 

Додаткові: 5, 8. 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів  

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 3 3 2 2 2 2 3 3 

Відвідування 

семінарських занять 
1 3 3 2 2 2 2 4 4 

Відвідування практичних 

занять 
1 - - - - - - - - 

Робота на семінарському 

занятті 
10 3 30 2 20 2 20 4 40 

Робота на практичному 

занятті 
10 - - - - - - - - 

Лабораторна робота (в 

тому числі допуск, 

виконання, захист) 

10 - - - - - - - - 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 
5 1 5 1 5 1 5 1 5 

Виконання модульної 

роботи 
25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 - - - - - - - - 

Разом - 66 - 54 - 54 - 77 

Максимальна кількість балів: 251 

Розрахунок коефіцієнта: 251:60=4,18. Студент набрав Х балів; Розрахунок: 

Х:4,18 = загальна кількість балів. 
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6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 
 

Усі завдання виконуються в електронній версії модуля на платформі  

http://elearning.kubg.edu.ua та подаються на підсумковому занятті 

відповідного модуля. 

 

Самостійна робота 1. Основні етапи становлення професійної 

соціальної роботи в різних країнах.  
На основі науково-методичних джерел розкрийте особливості 

становлення та сучасний стан соціальної роботи в одній із наступних країн: 

США, Великобританія, Німеччина, Франція, Китай, Японія, Україна. Вибір 

країні узгодьте з викладачем. Відповідь має розкривати наступні питання: 

1. Традиційні види соціальної підтримки, що були властиві даній 

країні або спільнотам, що проживали на її території, до 

виникнення професійної соціальної роботи; 

2. Історія впровадження професійної соціальної роботи та 

становлення інституцій, що надають соціальні послуги в даній 

країні; 

3. Характеристика сучасної системи соціальної роботи в країні; 

4. Характерні для даної країни особливості соціальної роботи з 

дітьми та сім’ями, соціально вразливими та дезадаптованими 

групами населення. 

Виконане завдання розміщується студентом на сторінці електронного 

курсу. Тест відповіді має містити такі компоненти: автор, тема, зміст (план), 

відповіді на кожне питання самостійної роботи, список використаних джерел. 

Вимоги до оформлення: Обсяг роботи від 5 до 7 сторінок набраних у 

редакторі WORD у вигляді комп’ютерного файла з розширенням *.doc. 

Шрифт TimesNewRoman 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх сторін 20 

мм.   

Критерії оцінювання: 

1. Змістова складова - 4 бали (див. завдання) 

2. Оформлення текстового документа – 1 бал (див. Вимоги до 

оформлення) 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2, 4, 6. 

Додаткові: 2, 5, 10, 11 

 

Самостійна робота 2. Традиційні теорії соціальної роботи.  

Опишіть конкретний випадок людини, яка перебуває у складних 

життєвих обставинах та розкрийте, яким чином могла би відбуватись 

соціальна робота з нею, якби соціальні працівники спиралися на 

психодинамічну, біхевіоральну, системну (системно-екологічну) та 

радикальну моделі соціальної роботи.  

Для кожної із наведених моделей розкрийте: 

http://elearning.kubg.edu.ua/
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1. Ключові проблеми клієнта, на подолання яких була би 

спрямована соціальна робота в даному випадку; 

2. Загальну мету та конкретні цілі втручань; 

3. Процес роботи з даним випадком (послідовність основних етапів 

та методи, які на кожному з них використовуватимуться); 

4. Очікуванні результати проведених втручань (опишіть, що може 

бути ознаками того, що соціальна робота з даним випадком була 

успішною). 

Результати мають бути представлені у вигляді наступної таблиці: 

Опис випадку:  

 

Модель СР Психодинамічна Біхевіоральна Системна Радикальна 

Ключові 

проблеми 

    

Мета, цілі     

Процес     

Результати     

 

Виконане завдання розміщується студентом на сторінці електронного 

курсу. 

Вимоги до оформлення: робота має бути представлена у вигляді 

комп’ютерного файла з розширенням *.doc. Шрифт TimesNewRoman 14. 

Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх сторін 20 мм.   

Критерії оцінювання: 

1. Змістова складова - 4 бали (див. завдання) 

2. Оформлення текстового документа – 1 бал (див. Вимоги до 

оформлення) 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 3, 5. 

Додаткові: 3, 5, 12 

 

Самостійна робота 3. Інноваційні концепції сучасної соціальної 

роботи.  

Опишіть відомий Вам випадок людини або сім’ї, яка перебуває у 

складних життєвих обставинах та оберіть одну із комплексних або 

інноваційних моделей сучасної соціальної роботи, в рамках якої надання 

допомоги такому користувачеві було б найефективніше. Обґрунтуйте свій 

вибір. Далі розкрийте: 

1. Ключові проблеми клієнта, на подолання яких була би 

спрямована соціальна робота за обраною моделлю в даному 

випадку; 

2. Загальну мету та конкретні цілі втручань; 

3. Процес роботи з даним випадком (послідовність основних етапів 

та методи, які на кожному з них використовуватимуться); 
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4. Очікуванні результати проведених втручань (опишіть, що може 

бути ознаками того, що соціальна робота з даним випадком була 

успішною) 

Виконане завдання розміщується студентом на сторінці електронного 

курсу. Вимоги до оформлення: робота має бути представлена у вигляді 

комп’ютерного файла з розширенням *.doc. Шрифт TimesNewRoman 14. 

Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх сторін 20 мм.  Текст має бути 

структурований відповідно до наведеного вище плану.  

Критерії оцінювання: 

1. Змістова складова - 4 бали (див. завдання) 

2. Оформлення текстового документа – 1 бал (див. Вимоги до 

оформлення) 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 3, 5. 

Додаткові: 3, 5, 7, 9, 12 

 
Самостійна робота 4. Інноваційні концепції сучасної соціальної 

роботи.  

1. Спираючись на науково-методичні джерела, охарактеризуйте 

професійні функції та професійні ролі, які може виконувати соціальний 

працівник залежно від місця своєї роботи.  Зіставте функції і ролі соціальних 

працівників (вкажіть, при виконанню кожної з функцій які ролі можуть 

виконувати соціальні працівники, які завдання практичної соціальної роботи 

вирішувати). Результати викладіть у наступній таблиці 

Функції Ролі Завдання 

1.  -  

-  

-  

-  

-  

-  

2.  -  

-  

-  

-  

-  

-  

3.  -  

-  

-  

-  

-  

-  

… …  

2. Оберіть чотири теоретичні  моделі соціальної роботи, які, на Ваш 

погляд, найбільшою мірою відповідають актуальним завданням практики 

соціальної роботи в Україні. Вкажіть які ролі соціальних працівників 

найбільшою мірою відповідають кожній із обраних Вами моделей.  

Обґрунтуйте свою відповідь.  

Виконане завдання розміщується студентом на сторінці електронного 

курсу. Вимоги до оформлення: робота має бути представлена у вигляді 

комп’ютерного файла з розширенням *.doc. Шрифт TimesNewRoman 14. 
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Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх сторін 20 мм.  Текст має бути 

структурований відповідно до наведеного вище плану.  

Критерії оцінювання: 

1. Змістова складова - 4 бали (див. завдання) 

2. Оформлення текстового документа – 1 бал (див. Вимоги до 

оформлення) 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 3, 5. 

Додаткові: 3, 5, 7, 9, 12. 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування в електронному 

курсі. 

Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  

Види тестових завдань: 

 Із вибором однієї правильної відповіді; 

 Із вибором декількох правильних варіантів; 

 На встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; 

 Завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по 

пам’яті; 

 Завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань понять) 

по пам’яті; 

 Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь. 

Критерії оцінювання:  

Виконання тестових завдань – максимум 25 балів (виставляється 

автоматично програмою ADTester у електронному курсі). 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії 

оцінювання. 

Семестровий контроль здійснюється в процесі екзамену у формі 

письмової роботи на основі контрольних запитань, об’єднаних в білети, по 2 

запитання в кожному. Максимальна кількість балів, що студент може 

отримати за відповідь на одне запитання – 20, максимальна загальна сума 

балів – 40.  

Критерії оцінювання: 

 Студент не здатен визначити основні поняття, що містяться в запитанні  – 

0 балів; 

 Відповідь здебільшого некоректна, проте студент здатен визначити 

основні поняття, що містяться в запитанні – 4 балів 

 Відповідь студента неповна та містить окремі суттєві помилки – 8 бали 

 Відповідь студента неповна або містить окремі суттєві помилки – 12 балів 

 Відповідь студента в цілому повна, проте містить незначні помилки – 16 

балів. 

 Відповідь студента є повною і коректною – 20 балів. 
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6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного 

контролю. 

1. Сутність соціальної роботи як виду професійної діяльності, 

соціального інституту та науки. 

2. Сучасні визначення соціальної роботи. 

3. Співвідношення понять «Соціальна робота», «Соціальний захист», 

«Соціальна допомога», «Соціальна підтримка», «Соціальне 

забезпечення». 

4. Мета і завдання соціальної роботи  як професійної діяльності. 

5. Функції соціальної роботи як професійної діяльності. 

6. Види та напрями (сфери) соціальної роботи. 

7. Предмет і завдання соціальної роботи як науки. 

8. Провідні категорії соціальної роботи. 

9. Практика соціальної допомоги та благодійності як підґрунтя 

становлення професійної соціальної роботи. 

10. Соціальна підтримка та благодійність в суспільствах Стародавнього 

Світу. 

11. Соціальна допомога та благодійність за часів середньовіччя. 

12. Соціальна допомога та благодійність в Київській Русі 

13. Соціальна допомога та благодійність в Україні XIV-XVII ст. 

14. Становлення державної та приватної опіки і соціального захисту в 

державах XVIII-XIX ст. 

15. Соціальний захист та соціальне забезпечення в Радянському Союзі. 

16. Передумови зародження професійної соціальної роботи в Західній 

Європі та Північній Америці. 

17. Основні етапи становлення професійної соціальної роботи зарубіжних 

країнах. 

18. Особливості становлення та сучасний стан професійної соціальної 

роботи в США. 

19. Особливості становлення та сучасний стан професійної соціальної 

роботи в Великобританії. 

20. Особливості становлення та сучасний стан професійної соціальної 

роботи в Німеччині. 

21. Особливості становлення та сучасний стан професійної соціальної 

роботи во Франції. 

22. Особливості становлення та сучасний стан професійної соціальної 

роботи в провідних азійських країнах. 

23. Становлення професійної соціальної роботи в Україні. 

24. Сучасний стан професійної соціальної роботи в Україні. 

25. Сутність та функції теорій соціальної роботи. 

26. Становлення і розвиток психологічного підходу до теоретичного 

обґрунтування соціальної роботи. 

27. Становлення і розвиток соціологічного підходу до теоретичного 

обґрунтування соціальної роботи. 
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28. Теорії (моделі) соціальної роботи, побудовані на основі 

психодинамічного напряму в психології. 

29. Теорії (моделі) соціальної роботи, побудовані на основі біхевіоризму та 

когнітивних теорій в психології особистості.  

30. Теорія (модель) соціальної роботи, побудована на основі гуманістичної 

психології. 

31. Моделі соціальної роботи, побудовані на основі теорії соціальних 

систем. 

32. Модель соціальної роботи, побудована на основі радикальних 

соціологічних підходів. 

33. Теоретичні моделі соціальної роботи, побудовані на основі 

переосмислення та комплексного поєднання психологічного і 

соціологічного підходів. 

34. Модель кризового втручання в соціальній роботі. 

35. Зосереджена на завданнях модель соціальної роботи. 

36. Модель сімейної терапії в соціальній роботі. 

37. Соціально-педагогічна модель в соціальній роботі. 

38. Інноваційні теоретичні моделі сучасної соціальної роботи. 

39. Теоретичне обґрунтування антидискримінаційних практик та практик, 

заснованих на імпауерменті. 

40. Феміністична модель соціальної роботи. 

41. Модель «зеленої» соціальної роботи. 

42. Модель орієнтованої на сильні сторони користувачів соціальної 

роботи. 

43. Поняття «метод» в контексті соціальної роботи.  

44. Методи, форми організації та технології соціальної роботи. 

45. Інтервенції (втручання) в соціальні роботі та соціальні послуги. 

46. Класифікації методів соціальної роботи. 

47. Взаємозв’язок методів соціальної роботи з її теоретичними моделями 

та практичними завданнями. 

48. Поняття «цінність» та «принцип» в контексті соціальної роботи. 

49. Деонтологічні основи сучасної соціальної роботи. 

50. Класифікації цінностей соціальної роботи. 

51. Взаємозв’язок цінностей і теорій соціальної роботи. 

52. Етичні принципи та стандарти сучасної соціальної роботи. 

53. Об’єкт і суб’єкт практичної соціальної роботи. 

54. Надавачі та отримувачі (користувачі) соціальних послуг та втручань, 

соціальні працівники (фахівці, волонтери) та клієнти й їх оточення як 

суб’єкти соціальної роботи. 

55. Характеристика професійних взаємовідносин суб’єктів соціальної 

роботи. 

56. Цінності та етичні принципи соціальної роботи як підґрунтя 

професійних відносин суб’єктів соціальної роботи. 

57. Реалізація взаємовідносин соціального працівника з іншими суб’єктами 

при виконанні ним різних професійних функцій та ролей. 
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58. Взаємозв’язок завдань професійної діяльності, професійних функцій та 

професійних ролей соціального працівника. 

59. Взаємозв’язок професійних функцій соціального працівника та 

теоретичних моделей, на основі яких побудована його діяльність. 

60. Взаємозв’язок професійних ролей соціального працівника та 

теоретичних моделей, на основі яких побудована його діяльність. 

 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 

 

  



 

 

 

7. Навчально-методична картка дисципліни  «Теорія та історія соціальної роботи» 

Денна форма навчання. Разом: 120 год., лекції – 20 год., семінарські заняття – 22 год., самостійна робота – 40 год., модульний 

контроль – 8 год., семестровий контроль – 30 год. 
Кількість 

модулів 
1 2 3 4 

Назва  

модуля 

Становлення соціальної роботи як 

професійної діяльності 

Становлення теорії 

соціальної роботи як 

науки 

Сучасні теорії соціальної 

роботи 

Методологічні засади діяльності 

соціального працівника 

Кількість 

балів за 

модуль 

66 балів 54 балів 54 балів 77 балів 

Лекції 1 2-3 4-5 6 7 8 9 10 

Теми 

лекцій 

Сутність 

соціальної 

роботи як сфери 

професійної 

діяльності та як 

галузі знань 

(1 бал) 

Історія розвитку соціальної 

роботи як професійної діяльності 

(2 бали) 

Розвиток теорії соціальної 

роботи 

(2 бали) 

Сучасні 

комплексні 

моделі 

соціальної 

роботи 

(1 бал) 

Інноваційні 

підходи в 

теорії 

соціальної 

роботи 

(1 бал) 

Методи 

соціальної 

роботи 

(1 бал) 

Цінності та 

принципи 

соціальної 

роботи 

(1 бал) 

Суб’єкти 

соціальної 

роботи. 

Характеристи

ка 

взаємовіднос

ин у 

соціальній 

роботі  

(1 бал) 

Теми 

семінарськи

х занять 

Підходи до 

визначення 

сутності та 

функцій 

соціальної 

роботи 

(11 балів) 

Передумови 

виникнення 

професійної 

соціальної 

роботи 

(11 балів) 

Становлення 

професійної 

соціальної 

роботи в 

Україні і світі 

(11 балів) 

Психологічні 

теорії 

соціальної 

роботи 

(11 балів) 

Теорії 

соціальної 

роботи, 

основані на 

соціологічному 

підході 

(11 балів) 

Практичне 

застосування 

комплексних 

моделей 

соціальної 

роботи 

(11 балів) 

Практичне 

застосування 

інноваційних 

підходів в 

соціальній 

роботі 

(11 балів) 

Методи 

соціальної 

роботи в 

сучасній 

практиці 

(11 балів) 

Впровадженн

я цінностей в 

практиці 

соціальної 

роботи 

(11 балів) 

Впровадженн

я 

взаємовіднос

ин суб’єктів в 

практиці 

соціальної 

роботи  

(22 бали) 

Самостійна 

робота 
5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 

Види 

поточного 

контролю 

Модульна контрольна робота 1 

(25 балів) 

Модульна контрольна робота 2 

(25 балів) 

Модульна контрольна робота 3 

(25 балів) 

Модульна контрольна робота 4 

(25 балів) 

Розрахунок 251:60=4,18. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:4,18=ХХ балів; ХХ балів+бали за екзамен (мах 40) = загальна кількість балів. 
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