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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  –5 

 

годин – 150 

 

залікових модулів – 

 

змістових модулів – 3 

 

 ІНДЗ* – ___________ 
           (вид завдання) 

Галузь знань 

23 Соціальна робота 
(шифр і назва) 

 

Спеціальність 

 231 Соціальна робота 

(код і назва) 

 

 

Спеціалізації: 

____________________ 
(назва) 

 

Рівень вищої освіти: 

магістр 
 

За вибором 

(ВНЗ/студента) 

 

Рік підготовки: 

2-й -й 

Семестр 

3-й -й 

Лекції 

22 год.  год. 

Практичні, семінарські 

20 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

108 год. 36 год. 

у т.ч. ІНДЗ*: -            год. 

Форма підсумкового 

контролю: іспит  

 

 



 

  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета викладання дисципліни – отримання студентами знань, умінь і 

навичок по прогнозуванню, проектуванню й моделюванню в області соціальної 

роботи, у самостійному їхньому застосуванні, а також використанні в різних 

формах і напрямках соціальної діяльності. 

Завдання: 

• опанувати методами проведення прогнозування, проектування й 

моделювання,  

• уміти здійснювати розробку програм і проектів соціальної роботи,  

• організовувати їхнє проведення й робити оцінку отриманих 

результатів 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

а) загальних (ЗК):  

ІК.03 - навички роботи з сучасними інструментами дослідження,  

б) фахових загальних (КФЗ):  

КЗП.03 - уміння користуватися сучасними інформаційнокомунікаційними 

засобами задля створення та  реалізації соціальних проектів у галузі соціальної 

роботи;  

КЗП.04 - здатність організовувати та реалізувати науково-дослідницьку 

роботу в соціальній сфері; 

в) спеціальних фахових (КФС):   

КСП.05 - здатність до суб’єкт-суб’єктної взаємодії, презентації наукових 

доробок та ідей, володіння науковим стилем викладу матеріалу наукового 

дослідження;  

КСП.08 - здатність використовувати професійно-профільовані знання в 

реалізації програм профілактики соціального неблагополуччя різних груп 

клієнтів; 



 

  

Програмні результати навчання: 

• Розробляти й застосовувати  на практиці соціальні проекти;  

• здійснювати моніторинг і оцінювання стану проекту, програми, що 

реалізуються виявляти готовність брати участь у розробці та реалізації соціально 

цінної діяльності, розвитку соціальних ініціатив, соціальних проектів;  

• готовність рефлексувати свій рівень володіння системою технологій 

проектної діяльності; 

• застосовувати проектний підхід у соціальній роботі; 

• розробляти діагностичний інструментарій для визначення соціальних 

проблем;  

• розробляти соціальні проекти різного типу; 

• здійснювати моніторинг і оцінювання стану проекту, що реалізується;  

• застосовувати сучасний інструментарій управління проектами в 

соціальній діяльності;  

• узагальнювати кращий досвід соціального проектування і 

застосовувати його у власній діяльності; 

• приймати науково обґрунтовані рішення щодо управління проектами 

та забезпечувати їх виконання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

• основні базові поняття, категорії й методи загальної  теорії  

прогностики; 

• методологічних основ  і  технології  соціального  прогнозування й 

прогнозування в соціальній роботі; 

• зміст соціального проектування; 

• основи моделювання; 

вміти:  

• застосовувати знання з курсу в практичній діяльності соціального 

працівника, 



 

  

• проводити дослідницько-аналітичну діяльність із проблем 

соціального стану населення, з метою розробки програм і проектів соціальної 

роботи; 

• знаходити на основі прогнозування, проектування й моделювання 

оптимальні рішення соціальних завдань. 

• застосовувати основні навички проектування, прогнозування й 

моделювання в органах соціального захисту й соціального забезпечення; 

• володіти організацією бази даних по прогнозуванню, проектуванню 

й моделюванню в соціальній роботі;  

•  використовувати навички самостійної роботи в області прикладного 

моделювання, проектування  й прогнозування в соціальній роботі. 

3. Зміст навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Сутність соціального прогнозування й 

особливості прогнозування в соціальній роботі 

Тема 1. Сутність і зміст прогнозування. 

Тема 2. Соціальне прогнозування й прогнозування в соціальній роботі: 

загальна концепція. 

Тема 3. Методики прогностичних досліджень у соціальній роботі. 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ. Сутність і технологія проектування в 

соціальній роботі 

Тема 4. Сутність, зміст і методологія соціального проектування. 

Тема 5. Методологія та технології  соціального проектування. 

Тема 6.  Основи соціального планування. 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІІ. Технологічні питання моделювання в 

соціальній роботі 

Тема 7. Моделі в соціальній роботі. 

Тема 8. Технологія моделювання. 

Тема 9. Дослідно-експериментальна й науково-дослідна робота в 

соціальній установі. 



 

  

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

у
сь

о
го

 у тому числі 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Сутність соціального прогнозування й особливості 

прогнозування в соціальній роботі 

Тема 1. Сутність і 

зміст прогнозування. 
16 2 2   12       

Тема 2. Соціальне 

прогнозування й 

прогнозування в 

соціальній роботі: 

загальна концепція 

16 2 2   12       

Тема 3. Методики 

прогностичних 

досліджень у 

соціальній роботі 

18 4 2   12       

Разом за змістовим 

модулем І 
50 8 6   36       

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ. Сутність і технологія проектування в соціальній роботі 

Тема 4. Сутність, 

зміст і методологія 

соціального 

проектування 

16 2 2   12       

Тема 5. Методологія 

та технології  

соціального 

проектування  

18 4 2   12       

Тема 6.  Основи 

соціального 

планування 

16 2 2   12       

Разом за змістовим 

модулем ІІ 
50 8 6   36       

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІІ. Технологічні питання моделювання в соціальній роботі 

Тема 7. Моделі в 

соціальній роботі  
18 2 4   12       

Тема 8. Технологія 

моделювання 
16 2 2   12       

Тема 9. Дослідно-

експериментальна й 

науково-дослідна 

робота в соціальній 

установі. 

16 2 2   12       

Разом за змістовим 

модулем ІІІ 
50 6 8   36       

Всього годин  150 22 20   108       



 

  

ІНДЗ   - -  -   - - -  

Всього годин             

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Тема 1. Сутність і зміст прогнозування. 2 

2 
Тема 2. Соціальне прогнозування й прогнозування в 

соціальній роботі: загальна концепція 
2 

3 
Тема 3. Методики прогностичних досліджень у соціальній 

роботі 
2 

4 
Тема 4. Сутність, зміст і методологія соціального 

проектування 
2 

5 Тема 5. Методологія та технології соціального проектування  2 

6 Тема 6. Основи соціального планування 2 

7 Тема 7. Моделі в соціальній роботі  4 

8 Тема 8. Технологія моделювання 2 

9 
Тема 9. Дослідно-експериментальна й науково-дослідна 

робота в соціальній установі. 
2 

 ВСЬОГО 20 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кільк.год. 

д.ф. 

1.  
Перспективні моделі оцінки ефективності діяльності соціальних 

служб. 

3 

2.  
Побудова вихідної (базової) моделі об'єкта соціального 

прогнозування . 

3 

3.  Побудова моделі прогнозного фону. 3 

4.  
Поняття й види моделей, застосовуваних у соціальному 

моделюванні. 

2 

5.  Поняття соціальний проект. Типологія проекту. 2 

6.  
Поняття, сутність, особливості й функції соціального 

прогнозування. 

2 

7.  
Поняття, сутність, функції й принципи моделювання в соціальній 

роботі. 

2 

8.  
Порівняльний аналіз програм соціологічного та соціально- 

прогностичного досліджень . 

3 

9.  Пошуковий прогноз. 2 

10.  

Практичне застосування соціального прогнозування, 

проектування й моделювання в професійній діяльності фахівця із 

соціальної роботи. 

3 

11.  Презентизм первісного мислення і футурофобія . 2 

12.  
Проблема соціальної відповідальності в практиці застосування 

прогнозування, проектування й моделювання в соціальній роботі. 

3 



 

  

13.  Прогнози в галузі соціології освіти . 2 

14.  
Прогнози в сферах соціології злочинності та соціології 

наркотизму  

2 

15.  Прогнози в сфері соціології медицини. 2 

16.  Прогнози та проектні розробки у сфері соціології політики . 3 

17.  Прогнозне обґрунтування соціальних нововведень. 3 

18.  
Прогнозування і управління на службі дозволу соціальних 

проблем сучасної сім'ї . 

3 

19.  Прогнозування та проектування проблем економічної соціології . 2 

20.  
Проектування як елемент управлінської діяльності та його зв'язок 

з прогнозуванням . 

3 

21.  
Релігійні , утопічні і філософсько - історичні коріння теорії 

прогнозування . 

2 

22.  Римський клуб як центр дослідження проблематики майбутнього. 2 

23.  Роль моделювання в прогностичному дослідженні . 2 

24.  
Роль соціального прогнозування в державному керуванні на 

сучасному етапі.  

3 

25.  Систематизація прогнозів . 2 

26.  
Соціальне прогнозування як найважливіший компонент 

управлінської діяльності.  

2 

27.  
Соціальне проектування як механізм розробки й впровадження 

соціальних інновацій. 

4 

28.  
Соціологічний показник і можливість його використання в 

прогностичному і проектному моделюванні . 

3 

29.  
Соціологічні підстави соціального прогнозування, проектування й 

моделювання. 

3 

30.  Соціологія розселення та її перспективні проблеми . 3 

31.  
Специфіка прогнозування і проектування проблематики 

соціології культури . 

4 

32.  Співвідношення категорій передбачення і управління . 3 

33.  Стратегії соціального проектування. 3 

34.  
Сутність глобалістики та альтернативістики. Концепція " 

альтернативних цивілізації " . 

2 

35.  
Технологічні етапи соціального моделювання. Шляхи й засоби 

апробації моделей. 

4 

36.  
Типова структура соціального проекту на макрорівні (на прикладі 

національних цільових соціальних програм). 

3 

37.  Типова структура соціального проекту на мікрорівні. 3 

38.  Типологія соціальних прогнозів. 2 

39.  Фактори ефективності діяльності соціальних служб. 3 

40.  Форми конкретизації передбачення. 3 

41.  Формування парадигми технологічного прогнозування  2 
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9. Індивідуальні завдання 

Індивідуальні завдання для студентів реалізуються у формі завдань до 

самостійних робіт, які надаватимуться студентам по варіантам. Для виконання 

самостійної роботи необхідним є доступ до Інтернету.  

10. Методи навчання 

При проведенні лекційних занять з навчальної дисципліни 

використовуються такі методи навчання: 

• репродуктивний; 

• тренувальний; 

• проблемно-пошуковий (творчий);  

• бесіда; 

• розповідь; 

• ілюстрації; 

• творчість; 

• стимулювання (пізнавальні ігри, створення ситуації інтересу). 

Технічні засоби навчання: мультимедійний проектор та ноутбук. 

При проведенні семінарських занять: 

• репродуктивний; 

• тренувальний; 

• проблемно-пошуковий;  

• перегляд та обговорення фільмів; 

• ігровий; 

• дискусійний. 

Технічні засоби навчання: персональні комп’ютери з інстальованими 

програмами Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, мультимедійний 

проектор, ноутбук. 

При виконанні самостійної роботи використовуються такі методи навчання: 

• проблемно-пошуковий. 

11. Методи контролю 



 

  

Для контролю засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовуються такі методи оцінювання знань: 

• поточне комп’ютерне тестування після вивчення 2-x змістовних модулей; 

• оцінки за самостійну роботу (реферати); 

• відповіді під час семінарських занять; 

• підсумковий тестовий  комп’ютерний іспит. 

Для діагностики знань використовується модульно – рейтингова система за 

100-бальною шкалою оцінювання. 

12. Питання для підсумкового контролю 

1. Верифікація прогнозу. 

2. Вироблення рекомендацій для прийняття управлінського рішення . 

3. Державна соціальна політика як об'єкт соціального прогнозування. 

4. Державна соціальна політика як об'єкт соціального прогнозування. 

5.  Екологічна соціологія як область прогностичних і проектних 

розробок . 

6. Застосування соціальних показників і соціальних нормативів у 

практиці соціального проектування. 

7. Застосування соціальної діагностики в практиці соціального 

проектування. 

8. Інформаційне забезпечення прогнозування і проектування . 

9. Організаційне забезпечення прогнозування в соціальній роботі. 

10. Керування соціальним проектом. 

11. Методи моделювання в соціальній роботі. 

12. Методологія оцінки ефективності діяльності соціальних служб. 

13. Можливості трендового моделювання в прогностичному дослідженні. 

14.  Нормативний прогноз. 

15.  Нормативно-правова база соціально-економічного прогнозування в 

сучасній України. 

16. Об'єкт прогнозування, предмет, суб'єкт соціального прогнозування. 

17. Основні критерії діяльності соціальної служби.  



 

  

18. Основні правила раціоналізації проекту. Життєвий цикл соціального 

проекту. 

19. Основні принципи соціального прогнозування. 

20. Методи соціального прогнозування. 

21. Перспективна проблематика сучасного прогнозування і проектування. 

22. Перспективні моделі оцінки ефективності діяльності соціальних 

служб. 

23. Побудова вихідної ( базової) моделі об'єкта соціального 

прогнозування . 

24. Побудова моделі прогнозного фону. 

25. Поняття й види моделей, застосовуваних у соціальному моделюванні. 

26. Поняття соціальний проект. Типологія проекту. 

27. Поняття, сутність, особливості й функції соціального прогнозування. 

28. Поняття, сутність, функції й принципи моделювання в соціальній 

роботі. 

29. Порівняльний аналіз програм соціологічного та соціально- 

прогностичного досліджень . 

30. Пошуковий прогноз. 

31. Практичне застосування соціального прогнозування, проектування й 

моделювання в професійній діяльності фахівця із соціальної роботи. 

32. Презентизм первісного мислення і футурофобія . 

33. Проблема соціальної відповідальності в практиці застосування 

прогнозування, проектування й моделювання в соціальній роботі. 

34. Прогнози в галузі соціології освіти . 

35. Прогнози в сферах соціології злочинності та соціології наркотизму  

36. Прогнози в сфері соціології медицини. 

37. Прогнози та проектні розробки у сфері соціології політики . 

38. Прогнозне обґрунтування соціальних нововведень. 

39. Прогнозування і управління на службі дозволу соціальних проблем 

сучасної сім'ї. 



 

  

40. Прогнозування та проектування проблем економічної соціології . 

41. Проектування як елемент управлінської діяльності та його зв'язок з 

прогнозуванням . 

42. Релігійні, утопічні і філософсько-історичні коріння теорії 

прогнозування . 

43. Римський клуб як центр дослідження проблематики майбутнього. 

44. Роль моделювання в прогностичному дослідженні. 

45. Роль соціального прогнозування в державному керуванні на 

сучасному етапі.  

46. Систематизація прогнозів. 

47. Соціальне прогнозування як найважливіший компонент управлінської 

діяльності.  

48. Соціальне проектування як механізм розробки й впровадження 

соціальних інновацій. 

49. Соціологічний показник і можливість його використання в 

прогностичному і проектному моделюванні. 

50. Соціологічні підстави соціального прогнозування, проектування й 

моделювання. 

51. Соціологія розселення та її перспективні проблеми . 

52. Специфіка прогнозування і проектування проблематики соціології 

культури  

53. Співвідношення категорій передбачення і управління . 

54. Стратегії соціального проектування. 

55. Стратегії та методи соціального проектування. 

56. Сутність глобалістики та альтернативістики. Концепція 

«альтернативних цивілізації». 

57. Технологічні етапи соціального моделювання. Шляхи й засоби 

апробації моделей. 

58. Типова структура соціального проекту на мікрорівні  

59. Типова структура соціального проекту на макрорівні (на прикладі 



 

  

національних цільових соціальних програм). 

60. Типова структура соціального проекту на мезорівні. 

61. Типологія соціальних прогнозів. 

62. Фактори ефективності діяльності соціальних служб. 

63. Форми конкретизації передбачення. 

64. Формування парадигми технологічного прогнозування . 

13. Розподіл балів, які отримують студенти 

Екзамен 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2, 3 

Тестовий контроль 

3 
35 100 

Т1 Т2  Т3 Т4 Т5  
25 

10 10  5 5 10  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Комплект слайдів в MS PowerPoint, розроблених автором, для лекційних 

занять. 



 

  

14. Рекомендована література 

Основна 

1. Безпалько О.В. Соціальне проектування: навч. посіб.[Електронний ресурс] / 

О. В. Безпалько// Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т психології та соц. 

педагогіки, . - К. : [б. в.], 2010. - 127 с. 

2. Богоявленська Ю.В. Проектний аналіз / Ю.В. Богоявленська. – К., 2004. –  

336 с. 

3. Иванов, Д.А. Компетентностный подход в образовании. Проблемы, понятия, 

инструментарий / Д.А. Иванов, К.Г. Митрофанов, О.В. Соколова. – М.: 

АПКиППРО, 2005. –101с. 

4. Каплунович, Т.А. Социально-педагогическое проектирование как 

инновационная деятельность учреждений последипломного педагогического 

образования //Тезисы научно-практической конференции. Новгород: Нов-ГУ, 

1996.-С.9-11. 

5. Комаров Сергей Александрович. Менеджмент социальной работы: учебное 

пособие для студ. вузов / С. А. Комаров, А. Войтенко, В. Рак ; [и др.] ; под 

ред. Е. Комарова, А. Войтенко . – М.: ВЛАДОС: Московский гос. 

социальный ун-т, 2001. – 286 с.  

6. Курбатов В.И. Социальное проектирование: Учебное пособие[Електронний 

ресурс]./ В.И. Курбатов., О.В. Курбатов - Ростов н/Д: Феникс, 2001. - 416с. - 

С.6 - 68 

7. Лесникова С.Г. Проектная деятельность как средство развития социальной 

инициативности подростка в условиях детской общественной организации: 

Дис. канд. пед. наук: 13.00.01. / С.Г. Лесникова. – М., 2005. – 185 с. 

8. Лукашевич Микола Павлович. Соціальна робота (теорія і практика): 

підручник для студ. вузів / М. П. Лукашевич, Т. В. Семигіна . – К. : Каравела, 

2009 . – 367 с.  

9.  Луков В.A. Социальное проектирование: учеб. пособ. [Электронный ресурс]/ 

В.А. Луков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Флинта, 2003. – 240 с. – 

10. Методи та технології роботи соціального педагога: нач. посіб. / С.П. 
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Архипова, Г.Я. Майборода, О.В. Тютюнник. –К.:Виданичий Дім 

«Слово»,2013. – 496 с. 

11. Митяй О.В. Проектний аналіз: навч. посіб.[Електронний ресурс] / О.В. 

Митяй. — К.: Знання, 2011. — 311 с.  

12. Мошняга Виктор Пантелеевич. Социальное развитие и социальная работа: 

Международный опыт: Курс лекций: Учеб. пособие УМО вузов России по 

образованию в области социальной работы для студ. социальных, соц.-пед. и 

соц.-психол. спец. / В. П. Мошняга. – М.: Социум, 2000 . – 266 с.  

13. Науковий супровід, моніторинг та оцінка ефективності соціальних проектів / 

О.О.Яременко, О.Р.Артюх, О.М.Балакірєва та ін. –К.:ДЦССМ, 2002. – 132с. 

14. Никончук А.С. Социально-педагогический проект: просто о сложном. // 

Сацыальна-педагагічная работа / А.С. Никончук. – Часопис. – №1. – 2000. – 

С.45-54. 

15. Плышевский В.Г. Прогнозирование, проектирование и моделирование в 

социальной работе / В.Г. Плышевський. – М.:, 2001. – 95с. 

16. Пометун О.І. Молодь обирає дію: соціальне проектування – новий підхід до 

виховання молоді / О.І. Пометун // Метод проектів: традиції, перспективи, 

життєві результати: практико зорієнтований збірник. – К.: Департамент, 

2003. – С. 327-333. 

17.  Семез А.А. Соціально-педагогічне проектування: Навч.-метод. 

посібник.[Електронний ресурс] / А.А. Семез — Кіровоград: РВВ КДПУ 

ім.В.Винниченка, 2012. — 132 с. 

18.  Соціальна робота: технологічний аспект / За ред. А.Й. Капської. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2004. – 352 с. 

19. Холостова Евдокия Ивановна. Социальная политика и социальная работа: 

учебное пособие / Е. И. Холостова . – 3-е изд . – М. : Дашков и К, 2009 . –  

213 с.  

20.  Шеховцова В.И Проектное мышление как компонент проектной культуры 

специалиста [Електронний ресурс]/ В.И. Шеховцова // Вісник НТУУ «КПИ». 

Філософія. Психологія. Педагогіка.– К.– 2010.– №3.– С.204-207. 
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Допоміжна 

1. Звєрєва Ірина Дмитрівна. Соціальна робота в Україні : Навч. посібник для 

студ. вузів / І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько, О. І. Янкович ; [та ін.] ; за заг. 

ред.: І. Д. Звєрєва, Г. М. Лактіонова ; Луганський держ. пед. ун-т ім. Т. 

Шевченка, Християнський дитячий фонд . – 2-ге вид., перероб. і доп . – К. : 

Центр навчальної літ., 2004 . – 254 с. 

2. Капська Алла Йосипівна. Соціальна робота: навчальний посібник для студ. 

вузів / А. Й. Капська ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова . – К. : Центр 

навчальної літ., 2005 . – 325 с.  

3. Пантелеева Татьяна Сергеевна. Экономические основы социальной работы : 

Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. «Социальная работа» / Т. С. 

Пантелеева, Г. А. Червякова . – М. : ВЛАДОС : Московский гос. социальный 

ун-т, 1999 . – 158 с.  

4. Романюк Я. Спецкурс «Соціальне проектування» у системі формування 

проектувальних умінь майбутнього соціального педагога/працівника 

[Електронний ресурс] / Я Романюк//Український науковий журнал Освіта 

регіону. – 2011.–№3– Режим доступу:http://social-science.com.ua/article/561 

5. Семигіна Тетяна Валеріївна. Соціальна робота з людьми, які живуть із 

ВІЛ/СНІДом : Метод. посіб. для проведення курсів підвищ. кваліф. / Т. В. 

Семигіна, А. М. Бойко, Д. Богдан ; [та ін.] ; за ред.: Т. В. Семигіна . – К. : 

Києво - Могилянська акад., 2006 . – 618 с.  

6. Тюптя Лідія Тимофіївна. Соціальна робота: теорія і практика: навчальний 

посібник / Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку 

людини "Україна" . – 2-ге вид., перероб. і доп . – К. : Знання, 2008 . – 574 с.  

7. Фирсов Михаил Васильевич. Технология социальной работы: учебное 

пособие для вузов / М. В. Фирсов ; Московский гос. обл. ун-т . – М. : Акад. 

проект, 2007 . – 428 с.  

8. Шахрай В. М. Технології соціальної роботи: Навч. посібник для студ. вузів / 

В. М. Шахрай . – К. : Центр навчальної літ., 2006 . – 463 с.  
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