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Виникнення й розвиток благодійності в античні часи.
Розвиток благодійності в середні віки.
Розвиток благодійності в Новий час.
Князівська благодійність в Київській Русі.
Відображення ідей милосердя в пам’ятках давньоруської
літератури.
Основні етапи розвитку благодійності в Україні.
Роль меценатства у розвитку вітчизняної культури.
Основні форми допомоги та взаємодопомоги у слов’ян.
Вплив введення християнства на Русі на піднесення
благодійності.
Діяльність земств у напрямку допомоги населенню.
Створення та діяльність Товариства Червоного Хреста.
Найвідоміші українські меценати.
Меценатство українських гетьманів.
Благодійники литовсько-польської доби.
Допомога населенню в козацькій державі.
Становлення й розвиток системи соціального забезпечення
населення у 1920-1930-ті роки: надбання і прорахунки.
Ліквідація дитячої безпритульності у 1920-1930-ті роки.
Соціальна політика стосовно селянства у 1920-1930-ті роки.
Соціальна допомога дитинству у 1920-1930-ті роки.
Розвиток системи соціального забезпечення населення у 1940-ві
– у кінці 1980-х років.
Діяльність російських імператорів у напрямку благодійності.
Розвиток благодійності в Російській імперії у другій половині
ХІХ – на початку ХХ ст.
Жіноча благодійність в історії.
Історія та сучасний стан соціальної роботи в країнах
американського континенту (країна на вибір студента).
Історія та сучасний стан соціальної роботи в європейських
країнах (країна на вибір студента).
Історія та сучасний стан соціальної роботи в скандинавських
країнах (країна на вибір студента).
Основні напрямки розвитку благодійності на Миколаївщині до
1917 р.
Основні напрямки соціальної допомоги населенню на
Миколаївщині у 1920-1930-х рр.
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29. Система соціального забезпечення населення Миколаївщини у
другій половині 1940-х – у кінці 1980-х років.
30. Реформування системи соціального захисту населення на
Миколаївщині в умовах незалежності.

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ
ТА ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ
1. Зміст реферату повинен відповідати темі, зазначеній у
заголовку. Обсяг реферату може становити до 15 аркушів формату А4
друкованого тексту. Сторінки роботи повинні мати поля: ліве – 30 мм,
верхнє – 20 мм, праве – 10 мм, нижнє – 25 мм. Кількість опрацьованої
літератури – не менш ніж 3 джерела (крім підручників). У залежності від
теми реферату список літератури може складати від 5 до 25 джерел.
2. Зміст реферату складається зі вступу, 2-3 розділів (можливі
підрозділи), висновків та списку використаної літератури. У вступі
зазначається актуальність теми, визначаються об’єкт, предмет, мета та
завдання дослідження, подається короткий огляд-аналіз опрацьованої
літератури з посиланнями на неї. В огляді літератури потрібно вказати
на значущість, новизну, переваги та недоліки розглядуваних робіт, які
доцільно згрупувати таким чином: роботи, що висвітлюють історію
розвитку проблеми; роботи, які повністю присвячені темі; ті, що
розкривають тему частково. Закінчити огляд треба коротким висновком про
ступінь висвітленості в літературі основних аспектів теми. У кінці кожного
розділу повинні бути короткі висновки. Загальні висновки до реферату
повинні відповідати темі та завданням, вказаним у вступі. Список
літератури повинен бути побудований за такою схемою: підручники (за
абеткою), монографічна література (за абеткою), періодика (за абеткою),
довідникова література (за абеткою). Нумерація джерел та літератури
наскрізна.
3. Посилання на літературу вміщуються у тексті у квадратних
дужках, де вказується порядковий номер джерела у списку літератури,
через кому – сторінка (з маленької літери), на яку посилаєтесь.
Наприклад, [5, с. 15].
4. Оформлення реферату:
а) 1-й аркуш – титульний (не нумерується);
б) 2-й аркуш – зміст реферату із зазначенням сторінки, з якої розділ
(підрозділ) починається (аркуш зі змістом також не нумерується),

