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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. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Скорочена форма навчання 

Найменування 

показників 

Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Скорочена форма навчання 

Кількість кредитів  – 8 

Галузь знань 

23 Соціальна робота 

 
 

Варіативна 

 

 
Спеціальність 

231 Соціальна робота 

 

Індивідуальне науково-

дослідницьке завдання: 

творчий проект («Зміст, 

форми  і методи 

соціальної роботи з 

неблагополучними 

сім’ями») 

Спеціальність: 

Соціальна робота 

Рік підготовки: 

2-й ск 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 240 

1,2-й 

Лекції 

http://moodle.mdu.edu.ua/

my/ 

Ступінь: 

бакалавра 

16 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 

 

 

Самостійна робота 

204 год. 

Вид контролю: іспит 

 

Мова викладання – українська 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

- для скороченої форми навчання: 36 год. – аудиторні заняття, 204 год. – самостійна 

робота (до 30/70%).  
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2. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

Мета курсу: вивчення даного курсу має допомогти студентам у поповненні знань 

щодо актуальних проблем соціальної роботи у світовому культурно - освітньому 

середовищі.  

Завдання курсу: 

 - 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.  

Передумови для вивчення дисципліни: «Соціальна робота з різними групами 

клієнтів», «Соціальна педагогіка», «Психологія у соціальній роботі», «Теорія та технології 

соціальної роботи», «Основи юриспруденції трудової та пенсійної галузі права».  

Навчальна дисципліна складається з 8 кредитів.  

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. 

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 
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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 

                                                 

                                          Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1.  Історичні тенденції розвитку соціально-педагогічної роботи 

Тема 1. Розвиток соціальної допомоги в давніх суспільствах 

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

Кредит 2. Загальна характеристика соціальної роботи в зарубіжних країнах 

Тема 3. Основні функції соціальної роботи 

Тема 4. Соціальна робота з різними категоріями населення за кордоном 

Кредит 3. Концептуально-організаційні моделі соціальної роботи за кордоном 

Тема 5. Моделі соціальної роботи в зарубіжних країнах 

Тема 6. Особливості організації соціальної роботи за рубежем 

Кредит 4. Соціальна робота в зарубіжних країнах з окремими категоріями 

клієнтів 

Тема 7. Особливості надання соціальних послуг  

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

зарубіжних країнах 

Кредит 5. Особливості соціальної роботи в різних країнах світу 

Тема 9. Система соціальної роботи в США 

Тема 10. Форми і методи соціальної роботи в Великобританії 

Тема 11. Діяльність соціальних служб в Канаді. 

Кредит 6. Соціальна діяльність в країнах Європейського Союзу 

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

Кредит 7. Піклування та соціально-правовий захист населення за кордоном 

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 

Кредит 8. Система підготовки фахівців соціальної сфери в різних країнах 

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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3. Структура навчальної дисципліни 

Скорочена форма навчання 

Назви кредитів і тем 

Кількість годин 

Усього 
у тому числі 

л п лаб інд ср 

Кредит 1.  Історичні тенденції розвитку соціально-педагогічної роботи 

Тема 1. Розвиток соціальної допомоги в 

давніх суспільствах  14 2    12 

Тема 2. Теоретичні засади виникнення 

соціально- педагогічної роботи за 

кордоном 

16  2   14 

Усього: 30 2 2   26 

Кредит 2. Правовий супровід роботи соціального працівника  

Тема 3. Основні функції соціальної 

роботи 
14 2    12 

Тема 4. Соціальна робота з різними 

категоріями населення за кордоном 
16  2   14 

Усього: 30 2 2   26 

Кредит 3. Концептуально-організаційні моделі соціальної роботи за кордоном 

Тема 5. Моделі соціальної роботи в 

зарубіжних країнах 
14 2    12 

Тема 6. Особливості організації 

соціальної роботи за рубежем 
16  2   14 

Усього: 30 2 2   26 

Кредит 4. Соціальна робота в зарубіжних країнах з окремими категоріями клієнтів 

Тема 7. Особливості надання соціальних 

послуг  
14 2 2   10 

Тема 8. Соціальна допомога, соціальна 

робота та соціальне обслуговування в 

зарубіжних країнах 

16  2   14 

Усього: 30 2 4   24 

Кредит 5. Особливості соціальної роботи в різних країнах світу 

Тема 9. Система соціальної роботи в 

США 
10 2    8 

Тема 10. Форми і методи соціальної 

роботи в Великобританії 
10  2   8 

Тема 11. Діяльність соціальних служб в 

Канаді. 
10  2   8 

Усього: 30 2 4   24 

Кредит 6. Соціальна діяльність в країнах Європейського Союзу 

Тема 12. Система соціального захисту та 

соціальної роботи в країнах ЄС 
30 2 2   26 

Усього: 30 2 2   26 

Кредит 7. Піклування та соціально-правовий захист населення за кордоном 

Тема 13. Система соціального захисту 

дітей та молоді за кордоном 
14 2    12 



 

8 

Тема 14. Особливості роботи з дітьми, 

інвалідами, сім’ями, людьми похилого 

віку, наркозалежними за кордоном 

16  2   14 

Усього: 30 2 2   26 

Кредит 8. Система підготовки фахівців соціальної сфери в різних країнах 

Тема 15. Особливості підготовки 

фахівців соціальної сфери в країнах 

близького зарубіжжя 

14 2    12 

Тема 16. Підготовка кадрів соціальної 

сфери у Франції та Великобританії 
16  2   14 

Усього: 30 2 2   26 

Усього годин:  240 16 20   204 

 

4. Теми лекційних занять 

Скорочена форма навчання 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1.  Історичні тенденції розвитку соціально-педагогічної роботи 

1. Тема 1. Розвиток соціальної допомоги в давніх суспільствах  2 

2. Тема 2. Теоретичні засади виникнення соціально- педагогічної 

роботи за кордоном 

 

Кредит 2. Правовий супровід роботи соціального працівника 

3. Тема 3. Основні функції соціальної роботи 2 

4. Тема 4. Соціальна робота з різними категоріями населення за 

кордоном 

 

Кредит 3. Концептуально-організаційні моделі соціальної роботи за кордоном 

5. Тема 5. Моделі соціальної роботи в зарубіжних країнах 2 

6. Тема 6. Особливості організації соціальної роботи за рубежем  

Кредит 4. Соціальна робота в зарубіжних країнах з окремими категоріями клієнтів 

7. Тема 7. Особливості надання соціальних послуг  2 

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

обслуговування в зарубіжних країнах 

 

Кредит 5. Особливості соціальної роботи в різних країнах світу 

9. Тема 9. Система соціальної роботи в США 2 

10. Тема 10.  Форми і методи соціальної роботи в Великобританії  

11. Тема 11.  Діяльність соціальних служб в Канаді.  

Кредит 6. Соціальна діяльність в країнах Європейського Союзу 

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

ЄС 

2 

Кредит 7. Піклування та соціально-правовий захист населення за кордоном 

13. Тема 13. Система соціального захисту дітей та молоді за кордоном 2 

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

похилого віку, наркозалежними за кордоном 

 

Кредит 8. Система підготовки фахівців соціальної сфери в різних країнах 

15. Тема 15. Особливості підготовки фахівців соціальної сфери в країнах 

близького зарубіжжя 

2 

16. Тема 16. Підготовка кадрів соціальної сфери у Франції та 

Великобританії 
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 Разом: 16 

 

5.Теми практичних  занять 

Скорочена форма навчання 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1.  Історичні тенденції розвитку соціально-педагогічної роботи 

1. Тема 1. Розвиток соціальної допомоги в давніх суспільствах   

2. Тема 2. Теоретичні засади виникнення соціально- педагогічної 

роботи за кордоном 

2 

Кредит 2. Правовий супровід роботи соціального працівника 

3. Тема 3. Основні функції соціальної роботи  

4. Тема 4. Соціальна робота з різними категоріями населення за 

кордоном 

2 

Кредит 3. Концептуально-організаційні моделі соціальної роботи за кордоном 

5. Тема 5. Моделі соціальної роботи в зарубіжних країнах  

6. Тема 6. Особливості організації соціальної роботи за рубежем 2 

Кредит 4. Соціальна робота в зарубіжних країнах з окремими категоріями клієнтів 

7. Тема 7. Особливості надання соціальних послуг  2 

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

обслуговування в зарубіжних країнах 

2 

Кредит 5. Особливості соціальної роботи в різних країнах світу 

9. Тема 9. Система соціальної роботи в США  

10. Тема 10.  Форми і методи соціальної роботи в Великобританії 2 

11. Тема 11.  Діяльність соціальних служб в Канаді. 2 

Кредит 6. Соціальна діяльність в країнах Європейського Союзу 

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

ЄС 

2 

Кредит 7. Піклування та соціально-правовий захист населення за кордоном 

13. Тема 13. Система соціального захисту дітей та молоді за кордоном  

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

похилого віку, наркозалежними за кордоном 

2 

Кредит 8. Система підготовки фахівців соціальної сфери в різних країнах 

15. Тема 15. Особливості підготовки фахівців соціальної сфери в країнах 

близького зарубіжжя 

 

16. Тема 16. Підготовка кадрів соціальної сфери у Франції та 

Великобританії 

2 

 Разом: 20 

 

6. Самостійна робота 

Скорочена форма навчання 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1.  Історичні тенденції розвитку соціально-педагогічної роботи 

1. Тема 1. Розвиток соціальної допомоги в давніх суспільствах  12 

2. Тема 2. Теоретичні засади виникнення соціально- педагогічної 

роботи за кордоном 

14 

Кредит 2. Правовий супровід роботи соціального працівника 
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3. Тема 3. Основні функції соціальної роботи 12 

4. Тема 4. Соціальна робота з різними категоріями населення за 

кордоном 

14 

Кредит 3. Концептуально-організаційні моделі соціальної роботи за кордоном 

5. Тема 5. Моделі соціальної роботи в зарубіжних країнах 12 

6. Тема 6. Особливості організації соціальної роботи за рубежем 14 

Кредит 4. Соціальна робота в зарубіжних країнах з окремими категоріями клієнтів 

7. Тема 7. Особливості надання соціальних послуг  10 

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

обслуговування в зарубіжних країнах 

14 

Кредит 5. Особливості соціальної роботи в різних країнах світу 

9. Тема 9. Система соціальної роботи в США 8 

10. Тема 10. Форми і методи соціальної роботи в Великобританії 8 

11. Тема 11. Діяльність соціальних служб в Канаді. 8 

Кредит 6. Соціальна діяльність в країнах Європейського Союзу 

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

ЄС 

26 

Кредит 7. Піклування та соціально-правовий захист населення за кордоном 

13. Тема 13. Система соціального захисту дітей та молоді за кордоном 12 

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

похилого віку, наркозалежними за кордоном 

14 

Кредит 8. Система підготовки фахівців соціальної сфери в різних країнах 

15. Тема 15. Особливості підготовки фахівців соціальної сфери в країнах 

близького зарубіжжя 

12 

16. Тема 16. Підготовка кадрів соціальної сфери у Франції та 

Великобританії 

14 

 Разом: 204 

 

7. Індивідуальне науково-дослідне завдання 

Індивідуальне науково-дослідне завдання складається з двох напрямів :  

І – підготовка та захист контрольної роботи (для студентів ЗФН); 

ІІ – підготовка творчого проекту  (для студентів ДФН). 

Підготовка та захист контрольної роботи 

Основне завдання цього виду діяльності – з’ясувати рівень знань, умінь, навичок 

викладацької діяльності, готовності до  забезпечення викладання фахових дисциплін 

соціальної роботи. 

 

8. Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА БАЛІВ ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 
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Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, 

умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення 

поточного й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, 

групове і фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням 

поточного контролю є систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового 

матеріалу, виконання практичних, лабораторних робіт, уміння самостійно опрацьовувати 

тексти, складання конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, 

здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР, залік) є перевірка глибини засвоєння 

студентом програмового матеріалу кредитів. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно коли він відмінно володіє матеріалом 

Студенту виставляється дуже добре коли він відмінно володіє матеріалом але не 

може відповісти на питання за відповідною темою  

 Студенту виставляється добре коли він відмінно володіє матеріалом але не може 

відповісти на питання за відповідною темою та пояснити значення використаних термінів 

Студенту виставляється достатньо коли студент розкриває тему наполовину 

Студенту виставляється задовільно коли студент погано орієнтується у відповідній 

темі 

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань 

самостійної роботи виставляється з урахуванням таких параметрів: 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 400 до 800 балів (за 

8 кредитів), тобто сума балів за виконання усіх завдань. 

 Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 8 крд 

Поточне оцінювання та самостійна робота К

Р 

Накопичуваль

ні бали/сума 

20 800/100 

Т

1 

Т

2 

Т

3 

Т

4 

Т

5 

Т

6 

Т

7 

Т

8 

Т

9 

Т 

1

0 

Т 

1

1 

Т1

2 

Т1

3 

Т1

4 

Т1

5 

Т1

6 

5

0 

5

0 

5

0 

5

0 

5

0 

5

0 

5

0 

5

0 

3

5 

3

5 

3

0 

10

0 

50 50 50 50 

*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б. 

 

9. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 

Самостійні роботи, виконання тестових завдань, контрольні роботи, відео-

презентація, реферативна робота. 

 

10. Методи навчання 

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності. 

За джерелом інформації:  

– Мультимедійні лекції із застосуванням компютерних інформаційних 

технологій (PowerPoint – Презентація), семінари, практикуми.  

– Наочні: відеоінформація.  

– Практичні: вправи.  

За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, 

аналітичні, синтетичні. 

За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 

 За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; 

самостійна робота студентів; виконання індивідуальних навчальних проектів.  
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 ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності: 

    Методи стимулювання інтересу до навчання: інтерактивні методи навчання, 

створення ситуацій пізнавальної новизни та зацікавленості.  

 

11.Рекомендована література 

Базова 
1. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях : навч. посібник /О. В. 

Безпалько. – К. : Центр. навч. літ., 2009. – 208 с. 

2. Богданова І. М. Соціальна педагогіка : навч. посіб. / І. М. Богданова. – К. :Знання, 

2008. – 343 с. 

3. Капська А.Й., Завацька Л.М., Грищенко С.В. Технології соціальної роботи в 

зарубіжних країнах. Навчальний посібник. – К.:Видавничий Дім: «Слово», 2011. – 248 с. 

3. Кубіцький С. О. Історія соціальної роботи в зарубіжних країнах в схемах 

ітаблицях : навчальний посібник / С. О. Кубіцький. – К.: ДАКККіМ, 2010. – 124 с. 

4. Пальчевський С. С. Соціальна педагогіка : навч. посібник для студентів ВНЗ /С. 

С. Пальчевський. – К. : Кондор, 2009. – 550 с. 

5. Попович Г. М. Соціальна робота в Україні і за кордоном : навчальний посібник/ 

Г. М. Попович. – Ужгород. : УДУ, 2000. – 170 с. 

6. Сейко Н. А. Соціальна педагогіка : метод. посіб. / Н. А. Сейко. – Житомир 

:Житомир. держ пед. ун-т, 2002. – 260 с. 

7. Соціальна педагогіка : мала енциклопедія / за ред. І. Д. Звєрєвої. – К. : 

Центр.навч. літ., 2008. – 336 с. 

8. Соціальна педагогіка : підручник / за ред. професора А. Й. Капської – К. :Центр. 

навч. літ., 2006. – 486 с. 

Допоміжна 

1. Бадя Л.В. Исторический опыт социальной работы в России / Л.В. Бадя, 

Л.И.Дьомина, В.Н. Егошина. – М., 1994. – 212 с. 

2. Гуслякова Л.Г. Теория и методология социальной работы / Л.Г. Гуслякова. –М., 

1994. – С. 99. 

3. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери. – 2-ге видання / За заг. ред. 

проф.І.Д. Звєрєвої. – Київ, Сімферополь: Універсум, 2013. – 536 с. 

4. Кубіцький С.О. Історія соціальної роботи в зарубіжних країнах: 

навчальнийпосібник / С.О. Кубіцький. – К.: ДАКККіМ, 2009. – 228 с. 

5. Мачуський В.В. Педагогічні засади політичної соціалізації учнів старших класів 

середньої загальноосвітньої школи в Російській Федерації: автореф. дис. На здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 

«Соціальна педагогіка» / В.В. Мачуський. – К.: Інститут проблем виховання НАПН 

України, 2009. – 22 с. 

6. Нищеретный П.И. Исторический корень и традиции развития 

благотворительности в России / П.И. Нищеретный. – М., 1993. – 124 с. 

7. Соціальна педагогіка: словник-довідник / За заг. ред. Т.Ф. Алєксєєнко. – 

Вінниця: Планер, 2009. – 542 с. 

8. Соціальна робота: підручник / В.А. Поліщук, О.П. Бартош-Пічкар, Н.М. Горішна, 

Г.В. Лещук, О.Ю. Пришляк / За ред. Н.Г. Ничкало. – Тернопіль: ВАТ ТВПК «Збруч», 

2010. – 330 с. 

9. Социальная работа / Под общей редакцией проф. В.И. Курбатова. – Ростову-

наДону, 1999. – С. 7. 

10. Соціальні технології: світовий досвід та тенденції розвитку в Україні: 

Монографія / За ред. В.В. Барабаша. – Херсон: Вид-во ПП Вишемирський В.С., 2008. –340 

с. 
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12. Інформаційні ресурси 

1. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Sptp/index.html – "Соціальна педагогіка: 

теорія та практика"науковий журнал. 

2. http://softacademy.lnpu.edu.ua/Programs/Profesiyna_etika/2_1.html – професійна 

етика соціального педагога. 

3. http://pidruchniki.com.ua/14940511/pedagogika/printsipi_metodi_sotsialno– 

pedagogichnoyi_diyalnosti – перша українська електронна бібліотека підручників. 

4. http://www.ngo.lviv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2173:–

9&catid=28:s–&Itemid=10 – нормативні документи про соціальну роботу з молоддю. 

5. http://caritas–kiev.org.ua/uk/activity/help–qstreet–childrenq.html – соціальна робота з 

дітьми та молоддю. 

6. http://www.mzz.com.ua/vidannya/social–work – державний інститут розвитку сім'ї 

та молоді. 

7. http://www.nbuv.gov.ua/ – сайт національної бібліотеки ім. В.І.Вернадського, 

автореферати дисертацій та електронній варіанти наукової періодики. 


