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СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

нормативна для спеціальності 231 «Соціальна робота»
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

базові шкільні знання з історії, громадянської освіти
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

вивчення історії становлення, теорії та практики соціальної роботи у всьому різноманітті її
форм і проявів, теоретичне осмислення вітчизняного та зарубіжного досвіду накопиченого в
галузі соціальної роботи, створення теоретичної бази для подальшого оволодіння
прикладними знаннями і уміннями в сфері соціальної роботи
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Соціальна допомога в стародавніх суспільствах,
середньовічній та ранньомодерній Європі
Тема 1.
Зародження соціальної допомоги у первісному суспільстві. Соціальна
допомога у державах Стародавнього Сходу
Тема 2.
Соціальна допомога у Давній Греції та Давньому Римі
Тема 3.
Церковно-общинна допомога у середньовічному суспільстві Західної
Європи (кін. V ст.- ХІV ст.)
Тема 4.
Зміни в сфері соціальної допомоги в період Ренесансу та Реформації (ХІVХVІ ст.)
Модуль 2. Соціальна допомога на східнослов’янських землях
(V-перша половина ХVІІ ст.). Реформування системи опіки в другій
половині ХVІІ – ХІХ ст.
Тема 5.
Форми соціальної допомоги у стародавніх слов’ян. Основні тенденції
соціального захисту в Київській Русі та Галицько-Волинському князівствах
(ІХ- ХІV ст.)
Тема 6.
Особливості соціальної допомоги на українських землях в литовськопольську добу та козацько-гетьманську добу (ХІV- XVIII ст.). Становлення
соціальної допомоги в Московській державі (ХVІ-поч. ХVІІ ст.)
Тема 7.
Особливості соціальної роботи в країнах Західної Європи в ХVІІ-1 пол.
XIX ст. Становлення соціальної роботи як науки та практичної діяльності в
США та країнах Західної Європи (к. ХІХ ст.)

Тема 8.

Державна благодійність у Наддніпрянській (Російська імперія) та Західній
(Австрійська імперія, Австро-Угорська імперія) Україні (друга половина
XVIII –XIX ст.)
Модуль 3. Розвиток соціальної роботи в ХХ- на початок ХХІ ст.
Соціальна політика та соціальна робота в країнах Європи та США у
Тема 9.
першій половині ХХ ст.
Державний і приватний захист в Російській та Австро-Угорській
Тема10.
імперіях (початок ХХ ст.)
Радянська система соціального забезпечення в УРСР
Тема11.
Сучасний зарубіжний досвід організації соціальної роботи. Соціальна
Тема12.
робота в незалежній Україні
Модуль 4. Теорії соціальної роботи
Тема13.
Психолого-орієнтовані теорії
Тема 14.
Соціологічно-орієнтовані теорії
Тема 15.
Комплексно-орієнтовані теорії
Тема 16.
Новітні теорії соціальної роботи
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

система знань з історії соціальної роботи в Україні та світі;
уміння характеризувати основні етапи становлення та розвитку соціальної роботи як
професійної діяльності та науки;
навички аналізу джерел та опрацювання наукової літератури з історії та теорії соціальної
роботи;
знання сучасних теорій та моделей соціальної роботи

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

- традиційні та проблемні лекції;
- семінарські заняття;
- навчальна дискусія, метод проектів, проблемно-пошуковий та аудіовізуальний
методи навчання
РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи у І семестрі:
- Виконання завдань на семінарських заняттях – ~ 40 балів.
- Виконання самостійних та індивідуальних робіт – ~ 20 балів
- Складання кожного письмового модульного контролю – всього 20 балів;
- Виконання творчо-пошукового завдання – ~ 20 балів
Підсумкова оцінка виставляється на останньому занятті за сумою накопичених балів
поточної успішності – ≥ 60 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи у ІІ семестрі:
- Виконання завдань на семінарських заняттях ~ 40 балів.
- Виконання самостійних та індивідуальних робіт ~ 20 балів
- Складання двох письмових модульних контролі – всього 20 балів;
- Виконання творчо-пошукового завдання ~ 20 балів
- Екзамен – 100 балів.
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни – середньоарифметичне балів поточної успішності
та балів за екзамен
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий
бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох
тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових
не підвищуються.
За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
– за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
 за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає викладач);
 за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій, методичній роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34
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