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Опис дисципліни 

Дисципліна «Теорія соціальної роботи» передбачає ознайомлення студентів з генезою 

виникнення, становлення та сучасного розвитку соціальної роботи як особливої сфери діяльності 

людини, наукової галузі, навчальної дисципліни, використовуючи системний підхід. Даний курс 

забезпечить студентів базовими соціальними знаннями, нормами і цінностями, що є необхідною 

умовою зростання особистості-фахівця, формування активної громадянської позиції, розвитку 

необхідної Я-концепції, детального пізнання інших людей і самих себе. 
 

Пререквізити та постреквізити дисципліни 
Для опанування дисципліни студентам необхідно володіти знаннями про взаємовідносини 

людини і суспільства, про форми і способи їх взаємодії та впливу на соціальну діяльність індивідів, 

вміннями взаємодіяти з іншими. 

«Теорія соціальної роботи» – це інтеграційний, аналітичний нормативний курс, що ґрунтується 

на теорії діяльності суб’єктів та об’єктів у сфері соціального забезпечення та соціальної роботи, його 

освоєння студентами передбачає передумови до вивчення всього комплексу інших дисциплін, що 

входять до системи підготовки спеціалістів із даного напрямку підготовки. 
 

 

Структура курсу 
 

Години 

(лек. / 

практ.) 

Тема Результати навчання Завдання 

4 / 4 

Тема 1. Об’єкт, 

предмет, мета і 

завдання дисципліни 

«Теорія соціальної 

роботи». 

Ознайомитись і знати про об’єкт дисципліни 

та його різновиди, предметне поле та його 

структурні компоненти, мету та основні 

класифікаційні групи завдань з дисципліни 

«Теорія соціальної роботи». 

Усне опитування, 

письмові роботи, 

творчі роботи, 

тестування, 

ведення словника 

4 /4 

Тема 2. Становлення 

і розвиток основних 

форм і методів в 

теорії соціальної 

роботи. 

Ознайомитись і знати про становлення і 

розвиток основних форм соціальної роботи в 

ТСР: історичний аспект, розвиток сучасних 

форм соціальної роботи та їх методологічне 

наповнення, Класифікаційну систему методів 

в теорії соціальної роботи, актуальні методи в 

теорії соціальної роботи. 

Усне опитування, 

письмові роботи, 

творчі роботи, 

тестування, 

ведення словника 

2/ 2 

Тема 3. Предметно-

функціональне поле 

ТСР. 

Знати про сутність предметно-

функціонального поля в ТСР: описову, 

пояснювальну, прогностичну і методологічну 

функцію та їх змістову характеристику, 

Усне опитування, 

письмові роботи, 

творчі роботи, 

тестування, 



функціональну значущість. ведення словника 

4 / 4 

Тема 4. Понятійно-

категорійний лад 

ТСР. 

Ознайомитись і знати про основні поняття і 

категорії в теорії соціальної роботи, систему 

понять у ТСР, основні категорії в теорії 

соціальної роботи, основні групи понять і 

категорій в теорії соціальної роботи, їх 

класифікацію. 

Усне опитування, 

письмові роботи, 

творчі роботи, 

тестування, 

ведення словника 

4 / 4 

Тема 5. Основні 

теоретичні підходи в 

соціальній роботі: 

поняття та 

класифікація. 

Вивчити і знати про сутність поняття «теорія» 

як систему наукового знання, основні ознаки 

та компоненти поняття «теорія». Сучасні 

класифікаційні групи теорій та моделей в 

соціальній роботі, а саме: психолого-

орієнтовні теорії соціальної роботи: 

психоаналітична, бігевіористична, 

екзистенціальна, гуманістична теорії в 

соціальній роботі; соціолого-орієнтовні теорії 

соціальної роботи: системна теорія, системно-

екологічна, соціально-радикальна, 

марксистська теорії; комплексно-орієнтовні 

теорії соціальної роботи: рольова, соціально-

педагогічна (соціально-виховна), когнітивна. 

Усне опитування, 

письмові роботи, 

творчі роботи, 

тестування, 

ведення словника 

4 / 4 

Тема 6. Психолого-

орієнтовні теорії в 

соціальній роботі. 

Вивчити про основні теоретичні підходи 

психолого-орієнтованого блоку теорій в ТСР: 

психоаналітичну теорію: сутність і 

значущість, біхевіористичну теорію та її 

значущість для соціальної роботи, 

гуманістичну теорію в діяльності суб’єктів 

соціальної роботи, екзистенційну теорію та її 

сутність і значущість в соціальній роботі. 

Усне опитування, 

письмові роботи, 

творчі роботи, 

тестування, 

ведення словника 

4 /4 

Тема 7. Соціолого-

орієнтовні 

теоретичні підходи в 

теорії соціальної 

роботи. 

Вивчити про основні теоретичні підходи 

соціолого-орієнтованого блоку теорій в ТСР: 

вітальну теорію соціальної роботи: сутність і 

змістове наповнення, марксистську теорію 

соціальної роботи, системну та системно-

екологічну теорію соціальної роботи: 

значущість у соціальній роботі та соціально-

радикальну теорію соціальної роботи. 

Усне опитування, 

письмові роботи, 

творчі роботи, 

тестування, 

ведення словника 

4 /4 

Тема 8. Комплексно-

орієнтовні теорії 

соціальної роботи. 

Вивчити про основні теоретичні підходи 

комплексно-орієнтованого блоку теорій в 

ТСР: когнітивну теорію та її значущість в 

соціальній роботі, рольову теорію: змістове 

наповнення для соціальної роботи, соціально-

виховну теорію та її значущість в соціальній 

роботі. 

Усне опитування, 

письмові роботи, 

творчі роботи, 

тестування, 

ведення словника 
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Політика оцінювання 
 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із 

дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).    

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 

плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування 

(наприклад, програма Kahoot). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 

яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 

навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  
 

Оцінювання 
 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Заліковий 
модуль 1 

Заліковий  
модуль 2 

Заліковий 
модуль 3 

Заліковий 
модуль 4 

 
Разом 

20% 20% 20% 40% 100% 

1. Усне 

опитування під 

час занять (5 тем 

по 6 балів) = 30 

балів.  

2. Письмова 

робота = 70 балів 

1. Усне 

опитування під 

час занять (3 

теми по 10 

балів) = 30 

балів.  

2. Письмова 

робота = 70 

балів 

1. Активна участь у тренінгу та 

його результативність = 20 балів. 

2. Робота над КПІЗ, яка включає 

розробку блок-схеми до конкретної 

теми із поданого послідовного 

тематичного переліку, що наочно 

демонструє її головну думку та 

оформлення згідно вимог (інтелект-

карта) = 50 балів.  

3. Захист КПІЗ = 30 балів. 

1. Відповідь на 2 

запитання, 

кожне з яких 20 

балів. У 

підсумку 40 

балів. 

2. Розв’язання 

10 тестів по 6 

бали = 60 балів 

 

 

 

Шкала оцінювання студентів: 
 

http://www.pr-liga.org.ua/
https://www.routledge.com/search?author=Robin%20Miller
http://socialserviceworkforce.org/


ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 


