




Анотація 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Соціальна  робота в 

зарубіжних країнах» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів спеціальності 231 Соціальна робота. 

У процесі викладання навчальної дисципліни «Соціальна робота в зарубіжних 

країнах» здобувач ознайомлюється з історією і сучасними тенденціями розвитку 

соціальної роботи та соціальної педагогіки за кордоном,  з специфікою соціально-

педагогічної роботи з окремими категоріями клієнтів в зарубіжних країнах ;використовує 

та трансформує зарубіжний досвід до сучасних умов життєдіяльності України.  

Згідно з програмовими результатами навчання здобувач  має 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; 

ідентифікувати,  формулювати і розв`язувати завдання у сфері соціальної роботи,  

інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід.   

Ключові слова:  соціально-педагогічна робота,  концептуально-організаційні моделі,  

соціальна допомога,  соціальне обслуговування, окремі категорії клієнтів. 

 

Аnnotation 

The program of study of the normative educational discipline "Social work in foreign 

countries" is made according to the educational and professional program of preparation of 

bachelors of a specialty 231 Social work. 

In the process of teaching the discipline "Social work in foreign countries" the applicant 

gets acquainted with the history and current trends of social work and social pedagogy abroad, 

with the specifics of socio-pedagogical work with certain categories of clients in foreign 

countries, uses and transforms foreign experience to modern ukrainian vital conditions. 

According to the program learning outcomes, the applicant must search, analyze and 

synthesize information from various sources to solve professional problems and establish cause-

and-effect relationships between social events and phenomena; identify, formulate and solve 

problems in the field of social work, integrate theoretical knowledge and practical experience. 

 Key words: socio-pedagogical work, conceptual and organizational models, social 

assistance, social services, certain categories of clients. 



ВСТУП 

          Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Соціальна робота в 

зарубіжних країнах» складена  доц. Рехтета Л.О. відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалаврів спеціальності   231 Соціальна робота. 

         Предметом вивчення навчальної дисципліни є: сучасні уявлення про  

соціальну роботу в зарубіжних країнах.  

Міждисциплінарні зв’язки: «Соціальна педагогіка», «Історія соціальної роботи», 

«Теорії соціальної роботи», «Технології соціальної роботи», «Соціальна робота з різними 

категоріями клієнтів»., «Соціальна психологія». 

1. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

1.1. Мета курсу: поповнення знань щодо актуальних проблем соціальної роботи у 

світовому культурно - освітньому середовищі. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

- ознайомлення студентів з історією і сучасними тенденціями розвитку соціальної 

роботи та соціальної педагогіки; 

- ознайомлення з концептуально - організаційними моделями соціально - 

педагогічної роботи за кордоном; 

- ознайомлення з специфікою соціально - педагогічної роботи з окремими 

категоріями клієнтів.  

Програмні результати навчання:  
ПРН 1. Здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел для 

розв’язування професійних і встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між соціальними 

подіями та явищами. 

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 22. Демонструвати толерантну поведінку, виявляти повагу до культурних, 

релігійних, етнічних відмінностей, розрізняти вплив стереотипів та упереджень. 

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

компетентностями: 

І. Загальнопредметні:  

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 15. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ІІ. Фахові: 

ФК 1. Знання і розуміння сутності, значення і видів соціальної 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 4. Здатність до аналізу соціально-психологічних явищ, процесів становлення, 

розвитку та соціалізації особистості, розвитку соціальної групи і громади. 

ФК 6. Знання і розуміння організації та функціонування системи соціального 

захисту і соціальних служб. 

ФК 7. Здатність до співпраці у міжнародному середовищі та розпізнавання 

міжкультурних проблем у професійній практиці. 

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

клієнтів. 



ФК 19. Здатність оцінювати результати та якість професійної діяльності у сфері 

соціальної роботи.  

 

2.Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Тема 1. Розвиток соціальної допомоги в давніх суспільствах 

Тема 2. Теоретичні засади виникнення соціально- педагогічної роботи за кордоном 

Тема 3. Основні функції соціальної роботи 

Тема 4. Соціальна робота з різними категоріями населення за кордоном 

Тема 5. Моделі соціальної роботи в зарубіжних країнах 

Тема 6. Особливості організації соціальної роботи за рубежем 

Тема 7. Особливості надання соціальних послуг  

Тема 8. Соціальна допомога, соціальна робота та соціальне обслуговування в 

зарубіжних країнах 

Тема 9. Система соціальної роботи в США 

Тема 10. Форми і методи соціальної роботи в Великобританії 

Тема 11. Діяльність соціальних служб в Канаді. 

Тема 12. Система соціального захисту та соціальної роботи в країнах ЄС 

Тема 13. Система соціального захисту дітей та молоді за кордоном 

Тема 14. Особливості роботи з дітьми, інвалідами, сім’ями, людьми похилого віку, 

наркозалежними за кордоном 

Тема 15. Особливості підготовки фахівців соціальної сфери в країнах близького 

зарубіжжя 

Тема 16. Підготовка кадрів соціальної сфери у Франції та Великобританії 
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перевірки знань. 

 


