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ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ      
ЗАХОДІВ, РЕЙТИНГОВА ШКАЛА  

Назва заходу Термін                
проведення 

Кількість 
заходів 

Кількість 
балів                  

за 1 захід 
Разом 

Відповіді на 
семінарських 
заняттях 

Протягом 
триместру 7 5 35 

Реферат Протягом 12 
тижнів 1 15 15 

Контрольна робота Останній 
тиждень 1 10 10 

Разом за триместр       60 
Іспит       40 
Разом       100 

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 
1) Предмет та завдання курсу “Історія соціальної роботи”. 
2) Зміст та історія виникнення понять “альтруїзм”, “гуманізм”, 

“милосердя”, “філантропія”, “благодійність”, “соціальне 
страхування”, “соціальне забезпечення”. 

3) Проблеми періодизації вітчизняної соціальної роботи. 
4) Основні етапи розвитку соціальної роботи за кордоном. 
5) Методологія вивчення історії соціальної роботи. 
6) Класифікація основних видів допомоги та взаємодопомоги у 

давніх слов’ян. 
7) Общинно-родові види допомоги у давніх слов’ян. 
8) Господарські види допомоги у давніх слов’ян. 
9) Культові види допомоги у давніх слов’ян. 
10) Князівська благодійність у Київській Русі. 
11) Основні підходи щодо пояснення мотивацій благодійної 

діяльності київських князів. 
12) Суб’єкти, об’єкти та напрямки соціальної допомоги у Київській 

Русі. 
13) Вплив введення християнства на Русі на піднесення 

благодійності. 
14) Основні напрямки соціальної програми “Руської правди” 

Ярослава Мудрого, його благодійництво. 
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15) Благодійність Володимира Великого. 
16) Благодійність Володимира Мономаха. Основні напрямки 

благодійності згідно з “Повчанням дітям”. 
17) Відображення ідеології милосердя в пам’ятках давньоруської 

культури. 
18) Відображення ідеології милосердя у перекладній літературі. 
19) Зміна парадигми допомоги й підтримки у ХІV – першій 

половині ХVІІ ст. Основні напрямки благодійної діяльності у 
цей період. 

20) Діяльність братств як благодійних закладів. 
21) Меценати литовсько-польської доби. 
22) Значення громадської та меценатської діяльності П.Могили для 

розвитку української культури. 
23) Соціальна підтримка та захист в козацькій державі. 
24) Меценатська діяльність гетьмана Б.Хмельницького. 
25) Меценатство гетьмана І.Мазепи. 
26) Захист населення згідно з конституцією П.Орлика. 
27) Меценатська діяльність гетьмана К.Розумовського. 
28) Соціальна політика Петра І. 
29) Еволюція підходів щодо допомоги жебракам протягом 

вітчизняної історії. 
30) Діяльність земств у напрямку допомоги населенню. 
31) Діяльність органів міського самоврядування у напрямку 

допомоги населенню. 
32) Становлення системи піклування в епоху царювання Катерини ІІ. 
33) Створення та діяльність благодійних товариств у ХІХ – на 

початку ХХ ст. 
34) Система допомоги населенню в Російській імперії у ХІХ – на 

початку ХХ ст. 
35) Найвідоміші меценати та благодійники ХІХ – початку ХХ ст. 
36) Меценатська та благодійницька діяльність родини Терещенків. 
37) Меценатська та благодійницька діяльність родини Симиренків. 
38) Меценатська діяльність родини Галаганів. 
39) Меценатська діяльність родини Бродських. 
40) Меценатська діяльність родини Тарновських. 
41) Найвідоміші українські меценати та благодійники. 
42) Жіноче благодійництво. 
43) Створення та діяльність Товариства Червоного Хреста. 
44) Соціальне забезпечення у 1920-1930-х роках: досягнення і 

недоліки. 
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45) Соціальна політика радянської влади стосовно сім’ї та дітей у 
1920-1930-ті роки. 

46) Соціальна політика радянської влади стосовно вразливих верств 
населення (безробітні, інваліди, безпритульні) у 1920-1930-ті роки. 

47) Соціальна політика радянської влади щодо селянства у 1920-
1930-ті роки. 

48) Становлення та розвиток системи пенсійного забезпечення в 
СРСР. 

49) Соціальна допомога населенню під час Великої Вітчизняної 
війни. 

50) Соціальне забезпечення у 1945 – наприкінці 1980-х років. 
51) Основні підходи та моделі соціальної підтримки населення у 

світі. 
52) Спільне та відмінне між європейською та американською 

системами соціального захисту. 
53) Міжнародні документи у галузі соціальної роботи. 
54) Міжнародні організації у галузі соціальної роботи. 
55) Зміст Декларації прав дитини. 
56) Основні положення Конвенції ООН про права дитини. 
57) Основні положення Європейської соціальної хартії. 
58) Основні положення Загальної декларації про права людини. 
59) Зміст міжнародних пактів про громадянські і політичні права та 

про економічні, соціальні та культурні права. 
60) Міжнародні конвенції про права жінок. 
61) Історія соціальної роботи в країнах Азії. 
62) Історія соціальної роботи в США. 
63) Історія соціальної роботи в Канаді. 
64) Історія соціальної роботи в Чилі. 
65) Історія соціальної роботи у Великобританії. 
66) Історія соціальної роботи в Німеччині. 
67) Історія соціальної роботи в Норвегії. 
68) Історія соціальної роботи в Ісландії. 
69) Історія соціальної роботи в Швеції. 
70) Історія соціальної роботи у Франції. 
71) Професіоналізація соціальної роботи в західних країнах в кінці 

ХІХ – на початку ХХ ст. Особливості цього процесу в різних 
країнах. 

72) Основні тенденції розвитку системи соціального 
обслуговування на сучасному етапі у Західній та Східній 
Європі: загальне та відмінне. 
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73) Нові підходи до проведення соціальної роботи: 
інституціалізація та деінституціалізація. 

74) Система соціального обслуговування та соціальних служб в 
Україні. Ефективність їх діяльності та майбутні перспективи. 

75) Соціальна робота в Україні в останнє десятиліття. 
76) Соціально-економічна та демографічна ситуація в Україні в 

умовах незалежності. 
77) Реформування системи соціального забезпечення в Україні на 

початку 1990-х років, структура сучасної державної системи 
соціального захисту. 

78) Соціальне обслуговування населення в Україні в сучасних 
умовах. 

79) Соціальні служби для молоді та дітей в Україні на сучасному 
етапі. 

80) Державна служба зайнятості в Україні на сучасному етапі. 
81) Недержавні організації соціальної роботи в Україні на 

сучасному етапі. 
82) Волонтерство у соціальній роботі в Україні на сучасному етапі. 
83) Періодизація історії соціальної роботи на Миколаївщині. 
84) Основні напрямки допомоги населенню Миколаївщини у ХІХ – 

на початку ХХ ст. 
85) Основні напрямки соціальної допомоги населенню на 

Миколаївщині у 1920-1930-х рр. 
86) Ліквідація дитячої безпритульності та бездоглядності на 

Миколаївщині у 1920-1930-х рр. 
87) Допомога вразливим верствам населення (безробітним, 

інвалідам та іншим) Миколаївщини у 1920-1930-ті рр. 
88) Система соціального забезпечення населення Миколаївщини у 

1950-ті – наприкінці 1980-х років. 
89) Реформування системи соціального захисту на Миколаївщині 

протягом 1990-х років. 
90) Соціальна робота на Миколаївщині на сучасному етапі. 
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