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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. Впровадження курсу у навчальний план підготовки майбутніх фахівців у 

галузі соціальної роботи передбачає формування у майбутніх соціальних працівників 

системи спеціальних знань щодо теорії та практики соціальної роботи зі спеціальними 

групами клієнтів, а також навичок щодо вибору у своїй роботі найбільш ефективних 

методів і технологій соціальної роботи в залежності від типу клієнта та конкретних цілей 

надання допомоги.  

Ключові слова: соціальна робота, клієнт, технології соціальної роботи, складні 

життєві обставини, принципи, методи соціальної роботи, соціальний працівник. 

 

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 

24.04.2019. knowledge of the theory and practice of social work with special groups of clients, 

as well as skills in choosing the most effective methods and technologies of social work 

depending on the type of client and specific goals of assistance. 

Key words: social work, client, technologies of social work, difficult life circumstances, 

principles, methods of social work, social worker. 
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ВСТУП 

         Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Соціальна робота з 

різними групами клієнтів» складена  проф. Султановою Н.В. відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 231 Соціальна робота. 

         Предметом вивчення навчальної дисципліни є: основні  характеристики 

спеціальних груп клієнтів соціальної роботи, зміст основних методів та технологій 

соціальної роботи зі спеціальними групами клієнтів. 

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

психологія», «Соціальна психологія», «Теорія та технології соціальної роботи», 

«Соціальна профілактика».  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1.Мета курсу: сформувати у майбутніх соціальних працівників систему 

спеціальних знань щодо теорії та практики соціальної роботи зі спеціальними групами 

клієнтів, а також навичок щодо вибору у своїй роботі найбільш ефективних методів і 

технологій соціальної роботи в залежності від типу клієнта та конкретних цілей надання 

допомоги.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

- ознайомити студентів із основними характеристиками спеціальних груп клієнтів 

соціальної роботи;  

– розглянути загальні теоретичні проблеми соціальної роботи зі спеціальними 

групами клієнтів;  

– розкрити зміст основних методів та технологій соціальної роботи зі спеціальними 

групами клієнтів;  

– сформувати у студентів готовність до застосування на практиці методів та 

технологій соціальної роботи зі спеціальними групами клієнтів та до практичної 

соціальної роботи з різними категоріями клієнтів цих груп.  

 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 5. Теоретично аргументувати шляхи подолання проблем та складних 

життєвих обставин, обирати ефективні методи їх вирішення, передбачати наслідки. 

ПРН 7. Використовувати спеціалізоване програмне забезпечення у ході розв’язання 

професійних завдань. 

ПРН 10. Аналізувати соціально-психологічні процеси в малих та великих групах. 

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. 
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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 5. Здатність  до  виявлення,  соціального  інспектування  і оцінки потреб 

вразливих категорій громадян, у тому числі які опинилися в складних життєвих 

обставинах. 

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. Спеціальні групи клієнтів у соціальній роботі  

            Тема 2. Особливості запобігання стигматизації різних груп клієнтів 

Тема 3. Соціальна робота з особами, які мають алкогольну та аркотичну залежність 

Тема 4. Особливості соціальної роботи з особами, залученим до комерційних 

інтимних стосунків  

Тема 5. Організація соціальної роботи з людьми без певного місця проживання та 

безпритульними дітьми 

Тема 6. Соціальна робота з особами, які перебувають на довготривалому лікуванні, 

зокрема невиліковно хворих  

Тема 7. Соціальна робота з сім’ями 

Тема 8. Соціальна робота з юними матерями, попередження відмов від 

новонароджених 

Тема 9. Основи технології ведення випадку, основні етапи та форми надання 

послуг клієнтам 

Тема 10. Організаційні засади ведення випадку з різними категоріями клієнтів 

Тема 11. Оцінка потреб клієнтів та розроблення індивідуального плану роботи з 

клієнтом 

Тема 12. Залучення клієнтів до програми та шляхи встановлення контакту  

Тема 13. Моніторинг та оцінка ефективності ведення випадку 

Тема 14. Особливості міжвідомчої взаємодії у реалізації технології ведення 

випадку  

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Антонова В.П. Социальная работа с различными категориями населения: Учеб. 

пособие – Якутск: Якутский гос. ун-т им. М.К. Амосова; Пед. ин-т., 2001. – 60 с. 

2. Зайцевська Т. Ю. Вулична соціальна робота з дітьми вулиці // Соціальна робота: 

теорія, досвід, перспективи: Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково- 

практичної конференції / За ред. І. В. Козубовської, 1.1. Миговича. – Ужгород, 1999. – 

Ч. 1. 
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3. Кравченко Р. Соціальна робота з розумово відсталими людьми: Навч. посібник. – 

К.: Віпол, 2001. 

4.Лисенко О. Проблеми довіри та недовіри в консультуванні // Соціальна політика і 

соціальна робота. – 2003. – № 1. 

5.Лукашевич М. П., Мигович 1.1. Теорія і методи соціальної роботи. – К.: МАУП, 

2002. 

6.Організація і технології соціальної роботи з дітьми вулиці: Навч. посібник / За 

ред. А. Й. Капської. – К., 2003. 

7.Представництво інтересів соціально вразливих дітей та сімей / За ред. Семигіної 

Т. В. – К.: Четверта хвиля, 2004. 

8. Сидоров В. Ролі та функції соціальних працівників // Соціальна робота в Україні: 

перші кроки / За ред. В. Полтавця. – К.: КМА, 2000. 

9. Соціальна робота. В 3-х ч. / За ред. Т. Семигіної, І. Григи. – К.: Києво-

Могилянська академія, 2004. – Ч. 1. Основи соціальної роботи. 

10. Соціальна робота. В 3-х ч. / За ред. Т. Семигіної, І. Григи. – К.: Києво-

Могилянська академія, 2004. – Ч. 2. Теорії та методи соціальної роботи. 

11. Соціальна робота. В 3-х ч. / За ред. Т. Семигіної, І. Григи. – К.: Києво-

Могилянська академія, 2004. – Ч. 3. Робота з конкретними групами клієнтів. 

Допоміжна 

1. Інновації у соціальних службах: Навч.-метод, посіб. – К.: Пульсари, 2002. – 168 с. 

2. Моделювання та впровадження програм щодо формування здорового способу 

життя / За заг. ред. І. Зверевої та Г. Лактіопової. – К.: Наук, світ, 2000. ("Благополуччя 

дітей та молоді: можливості соціальної роботи" (у рамках проекту "Соціальна освіта в 

Україні"). 59 с. 

3. Соціальна робота / В.П. Андрущенко, В.П. Вех, М.П. Лукашевич, І.І. Мигович, 

І.М. Пінчук; Ін-т вищої освіти АПН України; Держ. Центр соц. служб для молоді. – К.: 

УДЦССМ, 2001. – Кн. 1: Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи на межі 

тисячоліть. – 344 с. 

4. Тюптя Л.Т. Проектування інновацій у процесі підготовки майбутніх 

фахівців із соціальної роботи // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з 

особливими потребами: Тези доп. К.: Вид-во "Університет "Україна", 2005. – С. 173 175. 

5. Форми організації дозвілля дітей та молоді / Упоряд.: В.В. Молочний, С.О. 

Мопьков, О.В. Безпалько; За заг. ред. І.Д. Звєревої. К.: Наук, світ, 2005. – 58 с. 

6. Шепдеровский К.С. Недооцінка та абсолютизація етичного підходу 

в менеджменті соціальної роботи //Соціальна політика та менеджмент у соціальній 

роботі / За заг. ред. І. Звєревої, Г. Лактіонової. – К.: Наук, світ, 2001. – С. 46 – 52. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування, самостійна робота, 

контрольна робота, індивідуальне науково-дослідне завдання, банк тестових питань для 

перевірки знань. 

 

 


