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ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
Тема 1. Періодизація розвитку соціальної роботи.
Світові історичні корені соціальної роботи. Інституційні засади
становлення та розвитку соціальної роботи. Історія соціальної роботи в
Європі та Америці.
Тема 2. Основні стратегії розвитку сучасної соціальної роботи.
Міжнародні моделі соціальної роботи у зарубіжних країнах. Соціальна
робота в США. Соціальна робота у Німеччині. Соціальна робота у Норвегії.
Тема 3. Соціальна робота як вид суспільної діяльності.
Соціальна робота як різновид професійної діяльності. Суб’єкти
соціальної роботи. Об’єкти соціальної роботи. Функції соціальної роботи.
Закономірності та принципи соціальної роботи. Нормативно-правова база
соціальної роботи. Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи в
Україні.
Тема 4. Основні поняття і категорії соціальної роботи.
Історичні етапи еволюції теоретичного знання в галузі соціальної
роботи. Сучасні теоретичні концепції соціальної роботи. Групи понять та
категорій соціальної роботи. Соціальне середовище як необхідна умова
соціалізації особистості.
Тема 5. Особистісно-професійні характеристики соціального
працівника.
Вимоги до рівня знань та умінь соціального працівника. Особистісні
якості соціального працівника. Сфери діяльності та функції соціального
працівника. Етика соціального працівника.
Тема 6. Зміст та організація соціальної роботи.
Характеристика категорій клієнтів соціальної роботи. Методи і форми
соціальної роботи. Управління та менеджмент у соціальній роботі.
Тема 7. Соціальна робота з різними категоріями клієнтів.
Соціальна робота з сім’єю. Соціальна робота з клієнтами різного віку.
Соціальна робота з представниками проблемних груп. Соціальна робота з
жінками.
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ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
Тема 1. Соціальна робота у державах Стародавнього Сходу.
Поняття філантропії. Характерні риси філантропічного періоду.
Благодійність у державах Стародавнього Сходу. Організація соціальної
підтримки у Давньому Єгипті, Вавилоні, Індії та Китаї. Поява перших
правових документів із відображенням соціальної допомоги. Закони царя
Хамурапі, виявлення уявлень про допомогу та справедливість.
Тема 2.Благодійність і милосердя.
Релігійні вірування про виховання моральних якостей та благодійність.
Характеристика правил, що витікають із основного принципу служіння
ближньому. Виникнення християнського виховання, його головні риси.
Тема 3. Форми соціальної допомоги у стародавніх слов’ян
Формування гуманістичних традицій у давніх слов’ян. Основні
чинники виникнення моральних форм поведінки та рис народного характеру.
Форми соціальної допомоги. Характеристика культових, общинно-родових та
господарських форм допомоги.

Тема 4. Основні тенденції благодійності в Київській Русі.
Княжа підтримка і захист. Виникнення періоду суспільної (общиннородової, церковної) благодійності. Вплив християнізації слов’янського світу
на характер, форми допомоги та підтримки.
Тема 5. Формування християнської концепції допомоги.
Поява законодавчих актів, що регулюють відносини щодо підтримки
вразливих категорій населення. Основні форми та найважливіші риси княжої
благодійності.
Церковно-монастирська
форма
опіки.
Формування
монастирської системи. Парафіяльна допомога нужденним.
Тема 6. Християнська церква як перший соціальний інститут
Християнська церква як перший соціальний інститут. Характеристика
середньовічної концепції бідності. Перші церковні документи про
благодійність та опіку. Організація та фінансування інститутів допомоги.
Роль чернечих орденів у реалізації ідей милосердя і допомоги ближньому.
Тема 7. Особливості соціальної роботи в період Українського
Відродження.
Особливості соціальної роботи в епоху Українського Відродження.
Характеристика періоду церковно-державної благодійності. Громадська
допомога на селі. Церковні братства як специфічний різновид громад.
Філантропічні функції братств України та їх продовження у братських
школах. Історичні аспекти братської організації. Статути та функції братств.
Формування моральних якостей у братських школах.
Тема 8. Державна благодійність у другій пол. XVIII – першій пол.
XIX.
Головні етапи адміністративної системи допомоги нужденним.
Система соціального захисту. Створення приказів суспільної опіки, їх
функції, система фінансування. Структура інститутів допомоги. Союз із
громадськими благодійними організаціями. Запровадження нових інститутів
суспільної опіки: будинків для душевнохворих, закладів для сліпих, будинків
для інвалідів і т.д.
Тема 9. Суспільна опіка на території України у першій пол. XIX ст.
Соціальна допомога на західноукраїнських землях. Благодійність та опіка над
вразливими верствами населення на територіях, підвладних Російській
імперії. Діяльність церкви і монастирів у справі соціальної опіки.
Тема 10. Соціальна допомога в роки другої світової війни та
повоєнний час.
Соціальна допомога в роки Другої світової війни. Допомога
евакуйованому населенню. Діяльність Червоного хреста України. Соціальна
допомога у повоєнний час.
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