
58 Вступ до спеціальності “Соціальна робота” 

Контрольні запитання 
1. Що таке соціальна робота? 
2. Доведіть, що соціальна робота є наукою.  
3. В чому особливість соціальної роботи як науки та навчальної 

дисципліни? 
4. Суб’єкт соціальної роботи. 
5. Об’єкт соціальної роботи. 
6. Назвіть основні методи соціальної роботи. 
7. Охарактеризуйте основні принципи соціальної роботи. 
8. Розкрийте основні функції соціальної роботи. 
9. Визначте мету, зміст та завдання соціальної роботи.  
10. Чим зумовлена актуалізація соціальної роботи в сучасних умовах? 
11. Що таке соціальний захист? 
12. Що таке соціальна допомога? Назвіть її види. 
13. Які державні органи вищого рівня виконують законодавчу та 

нормативну роль у сфері соціального захисту? 
14.  Основні ланки в структурі соціального захисту населення (на 

державному, регіональному рівнях). 
15. Назвіть недержавні організації, які займаються питаннями 

соціальної допомоги населенню. 
16. Охарактеризуйте сучасну миколаївську модель соціального захисту 

населення. 
17.  Її структура на різних етапах реорганізації, основні переваги нової 

моделі. 
18. Як Ви розумієте „теорію милосердя” періоду Київської Русі? 
19. Благодійницькі напрями діяльності київських братств. 
20. Благодійницька діяльність українських громад. 
21.  Діяльність Українського товариства Червоного Хреста.  
22. Охарактеризувати патерналістичну модель соціального 

забезпечення в СРСР. 
23. Основні методи вивчення закордонного досвіду соціальної роботи. 
24. Дайте порівняльну характеристику американської та європейської 

моделей соціальної підтримки населення. 
25. Визначте поняття „соціальні технології”. 
26. Основні характеристики соціальних технологій. 
27. Назвіть основні соціальні технології. 
28.  В чому полягають різні підходи до питання класифікації соціальних 

технологій? 



59 Методичні рекомендації 

29. Назвіть основні технології соціальної роботи. 
30. Назвіть фактори старіння. 
31. Принципи соціальної роботи з людьми похилого віку. 
32. Діяльність закладів соціальної роботи з людьми похилого віку. 
33. Хто такі інваліди?  
34. Міжнародні документи стосовно інвалідів. 
35. Категорії інвалідів.  
36. Причини інвалідизації населення. 
37. Законодавство стосовно соціального захисту інвалідів в Україні. 

Пільги для інвалідів війни.  
38. Окресліть шляхи створення рівних можливостей для інвалідів. 
39. Завдання соціального працівника при роботі з інвалідами. 
40. Розкрийте відомі Вам форми роботи з особами з функціональними 

обмеженнями в інших країнах. 
41. Назвіть головні принципи реалізації соціальної роботи з сім’єю та 

дітьми. 
42. Соціальна робота із спеціальними групами клієнтів. 
43. Методи оцінки ефективності соціальної роботи. 
44. Необхідні особистісні якості соціального працівника. 
45. Шляхи формування професіоналізму в соціальній роботі. 
46. Міжнародні Етичні Стандарти Соціальних Працівників: основні 

положення. 
47. Проблеми, що стосуються людських ресурсів у соціальній сфері. 
48. Охарактеризуйте сучасний стан підготовки соціальних працівників в 

Україні. 
49. Які, на Вашу думку, шляхи підняття статусу та престижу професії 

„Соціальний працівник”? 
50. Розкрийте миколаївський досвід формування кадрового потенціалу 

для соціальної сфери.  


