


 



Анотація 

Програму розроблено відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю                

231 «Соціальна робота» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти №557 від 

24.04.2019 р. Введення дисципліни в освітню програму підготовки майбутніх фахівців у 

галузі соціальної роботи передбачає ознайомлення студентів з генезою виникнення та 

розвитку соціальної роботи як особливої сфери діяльності людини, наукової галузі, 

навчальної дисципліни, використовуючи системний підхід, з основними характеристиками 

соціальних теорій та технологій соціально-педагогічної роботи,    сприяти розвитку у 

студентів навиків історичного мислення, знання про особливості, тенденції розвитку 

соціальної роботи в Україні та за кордоном, сформувати комплексне уявлення та критичне 

ставлення до досвіду різних країн у галузі соціальної допомоги та підтримки різних верств 

населення, який розглядається у нерозривному зв'язку з історичним поступом даних країн, 

ознайомити з основними періодами та найважливішими датами в історії становлення та 

розвитку соціальної роботи, дати уявлення про своєрідність формування та розвитку 

соціальної підтримки населення в Україні.  

Ключові слова: соціальна робота, теорії соціальної роботи, історія соціальної 

роботи, соціальний працівник, нормативно-правова база у галузі соціальної роботи, 

уявлення, критичне ставлення, формування. 

 

Аnnotation 

The program is developed in accordance with the standard of higher education in specialty 

231 "Social work" for the first (bachelor's) level of higher education №557 from 04/24/2019. social 

work as a special field of human activity, scientific field, discipline, using a systematic approach, 

with the main characteristics of social theories and technologies of socio-pedagogical work, to 

promote students' skills of historical thinking, knowledge of features, trends in social work in 

Ukraine and beyond abroad, to form a comprehensive view and critical attitude to the experience 

of different countries in the field of social assistance and support of different segments of the 

population, which is considered in inseparable connection with the historical progress of these 

countries, to acquaint with the main periods and important dates in history. theory of formation 

and development of social work, to give an idea of the originality of the formation and 

development of social support in Ukraine. 

Key words: social work, theories of social work, history of social work, social worker, 

normative-legal base in the field of social work, representation, critical attitude, formation. 

 



ВСТУП 
         Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Історія та теорія 

соціальної роботи» складена  проф. Султановою Н.В. відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалаврів спеціальності  231 Соціальна робота. 

         Предметом вивчення навчальної дисципліни є: виникнення та розвиток 

соціальної роботи як особливої сфери діяльності людини, наукової галузі, навчальної 

дисципліни.  

Міждисциплінарні зв’язки: «Педагогіка», «Соціальна педагогіка», «Загальна 

психологія», «Соціальна психологія», «Девіантологія».  

1.Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

 1.1.Мета курсу: ознайомити студентів з генезою виникнення та розвитку соціальної 

роботи як особливої сфери діяльності людини, наукової галузі, навчальної дисципліни, 

використовуючи системний підхід. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

– сприяти розвитку у студентів навиків історичного мислення; 

– надати знання про особливості, тенденції розвитку соціальної роботи в 

Україні та за кордоном; 

– сформувати комплексне уявлення та критичне ставлення до досвіду різних 

країн у галузі соціальної допомоги та підтримки різних верств населення, який 

розглядається у нерозривному зв'язку з історичним поступом даних країн; 

– ознайомити студентів з основними періодами та найважливішими датами в 

історії становлення та розвитку соціальної роботи; 

– дати уявлення про своєрідність формування та розвитку соціальної підтримки 

населення в Україні; 

–  сформувати цілісне та системне уявлення про вітчизняні процеси розвитку 

соціальної допомоги, благодійності, професійної соціальної роботи. 

Програмні результати навчання:  
ПРН 3. Ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання у сфері соціальної 

роботи, інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід. 

ПРН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу соціальної 

проблеми. 

ПРН 14. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна соціальна 

допомога. 

ПРН 15. Приймати практичні рішення для покращення соціального добробуту та 

підвищення соціальної безпеки. 

ПРН 18. Налагоджувати співпрацю з представникам різних професійних груп та 

громад; використовувати стратегії індивідуального та колективного представництва 

інтересів клієнтів. 

ПРН 19. Виявляти сильні сторони та залучати особистісні ресурси клієнтів, ресурси 

соціальної групи і громади для розв’язання їх проблем, виходу із складних життєвих 

обставин. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями: 

I. Загальнопредметні:  

ЗК 1.  Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,

 усвідомлювати (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 11. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 15. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

 ІІ. Фахові: 



ФК 1. Знання і розуміння сутності, роботи та основних її напрямів (психологічного, 

соціально-педагогічного, юридичного, економічного, медичного). 

ФК 3. Знання і розуміння нормативно-правової бази стосовно соціальної роботи та 

соціального забезпечення. 

ФК 9. Здатність оцінювати   соціальні   проблеми,   потреби, особливості та 

ресурси клієнтів. 

ФК 10. Здатність розробляти шляхи  подолання соціальних проблем і 

знаходити ефективні методи їх вирішення.  

ФК 16. Здатність дотримуватися етичних принципів   та стандартів 

соціальної роботи. 

ФК 20. Здатність до сприяння підвищенню добробуту і соціального захисту осіб, 

здійснення соціальної допомоги та надання підтримки тим, хто перебуває у складних 

життєвих обставинах.      

 

2.Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Тема 1. Зміст та історія виникнення термінів "альтруїзм", "милосердя", "гуманізм", 

"благодійність", "філантропія", "меценатство", "соціальне забезпечення", "соціальна 

допомога", "соціальна підтримка". 

Тема 2. Періодизація історії соціальної роботи у світі. 

Тема 3.  Благодійність у державах Стародавнього Сходу. Соціальне виховання та 

суспільна опіка у Стародавній Греції та Стародавньому Римі. 

Тема 4.  Висвітлення проблем соціальної допомоги мислителями стародавньої 

епохи. 

Тема 5. Види допомоги та взаємодопомоги у давніх слов'янських племенах. 

Тема 6. Вплив християнства та роль православної церкви у піднесенні благодійності. 

Тема 7. Основні етапи та особливості еволюції різних форм соціальної підтримки 

населення в Україні. 

Тема 8. Державна служба зайнятості України, її структура та завдання. 

Тема 9. Нормативно-правові аспекти і соціальні гарантії захисту прав і свобод 

особистості. 

Тема 10. Реалізація державних і галузевих програм соціальної підтримки різних  

категорій населення в Україні. 

Тема 11. Історичний аналіз використання ідеї системності в соціальній роботі. 

Тема 12. Технологія соціальної роботи. 

Тема 13. Структура системи соціальної роботи. Етапи соціального процесу. 

Тема 14. Внутрішні та зовнішні зв’язки системи соціальної роботи. 

Тема 15.  Види соціальної роботи — соціальне обслуговування, соціальний 

супровід, соціальна профілактика, соціальна реабілітація. 

Тема 16.  Напрями соціальної роботи. 

Тема 17. Сутність методів соціальної роботи (соціально-економічних, 

організаційно-розпорядчих, психолого-педагогічних), їх характеристика. 

Тема 18. Специфіка діяльності громадських, приватних, змішаних структур, що 

займаються соціальною допомогою населенню. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит. 
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перевірки знань. 
 


