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1. Загальні положення  

1.1. Державна атестація випускників за освітньо-

кваліфікаційним рівнем Бакалавр галузі знань 23 Соціальна 

робота спеціальності 231 Соціальна робота здійснюється 

Державною екзаменаційною комісією Сумського державного 

університету зі спеціальності «Соціальна робота», затвердженою 

ректором. Державна атестація випускників проводиться після 

виконання студентами у повному обсязі навчального плану 

освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». 

1.2. Захист кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня 

бакалавра галузі знань 23 Соціальна робота спеціальності 231 

Соціальна робота у Сумському державному університеті є 

складовою державної атестації випускників вказаного фаху. 

1.3. Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня бакалавра 

галузі знань 23 Соціальна робота спеціальності 231 Соціальна 

робота є кваліфікаційним документом, на підставі якого в процесі 

його особистого захисту здобувачем Державна екзаменаційна 

комісія зі спеціальності «Соціальна робота» визначає 

відповідність компетентностей здобувача встановленим 

державою професійно-кваліфікаційним вимогам.  

1.4. Кваліфікаційна робота виконується здобувачем 

освітнього ступеня бакалавра галузі знань 23 Соціальна робота 

спеціальності 231 Соціальна робота на завершальному етапі 

навчання за освітньо-професійною програмою підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». 

Кваліфікаційна робота передбачає: систематизацію, закріплення, 

розширення практичних і теоретичних компетентностей зі 

спеціальності «Соціальна робота» та застосування їх при 
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розв'язанні конкретних виробничих, організаційних, наукових й 

інших завдань; розвиток навичок самостійної роботи й оволодіння 

методикою дослідження та експерименту, пов'язаних з темою 

роботи. Метою виконання кваліфікаційної роботи є 

формулювання конкретних практичних та наукових висновків та 

рекомендацій за обраною темою та сприяння їх впровадженню у 

практичну діяльність. 

1.5. Кваліфікаційна робота є письмовим текстом, 

оформленим згідно встановленим для такого виду робіт 

правилам, що віддзеркалює основні етапи, результати та 

висновки процесу особистого практично-наукового дослідження 

здобувача освітнього ступеня бакалавра галузі знань 23 

Соціальна робота спеціальності 231 Соціальна робота.  

1.6. Кваліфікаційна робота виконується згідно загальним 

напрямам організації освіти бакалаврів з галузі знань 23 

Соціальна робота спеціальності 231 Соціальна робота 

випусковою кафедрою психології, політології та соціокультурних 

технологій Сумського державного університету. Кваліфікаційна 

робота здобувача ступеня бакалавра з соціальної роботи є 

інтегративним результатом особистого досвіду актуалізації 

надбаних в процесі професійної освіти провідних практично-

організаційних, науково-дослідницьких, комунікаційно-

технологічих компетентностей. 

1.7. Зміст кваліфікаційної роботи, що відповідає освітньо-

кваліфікаційному рівню «бакалавр», засвідчує вміння автора 

виділяти практично-наукову проблему в галузі соціальної роботи, 

досвід пошуку та аналізу наукових джерел, навички з аналізу та 

узагальнення практичної та науково-теоретичної інформації, 
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здатність до елементів наукового дослідження та формулювання 

практичних рекомендацій з самостійно проведеного дослідження. 

1.8. До захисту кваліфікаційної роботи допускаються 

здобувачі, які успішно виконали навчальний план освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» та пройшли попередній захист 

у порядку, встановленому випусковою кафедрою психології, 

політології та соціокультурних технологій Сумського державного 

університету. 

1.9. Один примірник кваліфікаційної роботи, оформленої 

відповідно до встановлених вимог, здобувачі освітнього ступеня 

бакалавра подають на випускову кафедру психології, політології 

та соціокультурних технологій Сумського державного 

університету у вигляді підготовленого згідно встановлених вимог 

переплетеного рукопису у визначений випусковою кафедрою 

термін. Також на кафедру подається й електронний варіант 

роботи. 

1.10. Кваліфікація «Бакалавр соціальної роботи» 

присвоюється випускнику Державною екзаменаційною комісією 

Сумського державного університету зі спеціальності «Соціальна 

робота» за результатами захисту кваліфікаційної роботи. На 

підставі результатів публічного захисту здобувачем освітнього 

ступеня бакалавр галузі знань 23 Соціальна робота спеціальності 

231 Соціальна робота кваліфікаційної роботи з вказаного фаху 

Державна екзаменаційна комісія Сумського державного 

університету зі спеціальності «Соціальна робота» приймає 

рішення і оформлює письмовий протокол щодо присвоєння 

випускнику кваліфікації «Бакалавр соціальної роботи». 

1.11. З урахуванням активної участі здобувачів, які 
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отримали ступень «Бакалавр соціальної роботи» у науково-

дослідній роботі, рівня творчої самостійності, якості підготовки 

кваліфікаційного дослідження та його публічного захисту, а також 

з погляду на рейтингові результати виконання навчального плану 

Державна екзаменаційна комісія зі спеціальності «Соціальна 

робота» може рекомендувати випускників до навчання в 

магістратурі з цього фаху. 

1.12. Після захисту на засіданні Державної екзаменаційної 

комісії зі спеціальності «Соціальна робота» кваліфікаційної 

роботи її матеріали оприлюднюються встановленим в СумДУ 

чином. 

 

2. Організація виконання кваліфікаційної роботи 

2.1. Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня 

Бакалавр соціальної роботи виконується згідно діючому 

законодавству державною (українською) мовою. Студентами-

іноземцями кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня 

Бакалавр соціальної роботи виконується також українською 

мовою. 

2.2. Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня 

Бакалавр соціальної роботи виконується індивідуально кожним 

студентом і повинна містити титульний аркуш, зміст, вступ, 

основну частину, загальні висновки, список використаних джерел, 

додатки (за необхідності). 

2.3. У кваліфікаційній роботі на здобуття освітнього 

ступеня Бакалавр соціальної роботи здобувач ступеня «бакалавр 

соціальної роботи» зобов’язаний стисло, логічно, точно, 

послідовно і аргументовано викласти зміст і отримані результати 
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досліджень, надати посилання на праці авторів і джерела, з яких 

запозичені матеріали, методики досліджень, організаційні 

технології або окремі результати. За достовірність відомостей, 

фактичного матеріалу, висновків безпосередню відповідальність 

несе автор кваліфікаційної роботи. 

2.4. Тема кваліфікаційної роботи повинна відповідати 

обраному напряму підготовки (галузі знань 23 Соціальна робота 

спеціальності 231 Соціальна робота), спеціалізаціям та науковій 

проблематиці випускової кафедри психології, політології та 

соціокультурних технологій Сумського державного університету, 

навчальним, науково-дослідницьким, практично-організаційним 

інтересам здобувача ступеня бакалавра соціальної роботи та 

його наукового керівника. Орієнтовний список тем кваліфікаційних 

робіт відповідно до робочого навчального плану спеціальності 

231 Соціальна робота затверджується на засіданні випускової 

кафедри. Тематика щорічно переглядається та оновлюється. 

2.5. Здобувачеві освітнього ступеня «бакалавр» 

надається право самостійно обрати тему кваліфікаційної роботи 

згідно з тематикою, що затверджена кафедрою. Здобувач за 

погодженням із науковим керівником може запропонувати власну 

тему дослідження за умови відповідного обґрунтування 

доцільності її розробки (відповідно до досвіду попередньої 

власної науково-дослідницької роботи, до місця проходження 

практики, потенційної доступності достатнього обсягу інформації, 

що стосується об'єкту дослідження тощо). 

2.6. Обрана здобувачем тема кваліфікаційної роботи на 

здобуття освітнього ступеня «Бакалавр соціальної роботи» має 

бути схвалена у встановлений термін випусковою кафедрою. При 
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цьому на засіданні випускової кафедри студентові для виконання 

кваліфікаційної роботи призначається науковий керівник. 

Подальші зміни теми кваліфікаційної роботи можливі лише з 

дозволу завідувача кафедри та згоди наукового керівника при 

достатньому обґрунтуванні необхідності таких змін. Зміна 

затверджених тем кваліфікаційних робіт після проходження 

переддипломної практики не дозволяється. 

2.7. Виконання кваліфікаційної роботи проводиться за 

індивідуальним планом, схваленим випусковою кафедрою. 

Плани-проспекти кваліфікаційних робіт подаються згідно 

календарного плану виконання кваліфікаційних робіт і 

розглядаються на засіданні випускової кафедри психології, 

політології та соціокультурних технологій СумДУ за встановленим 

календарним планом (див. Додаток А «Форма календарного 

плану виконання кваліфікаційної роботи бакалавра»). 

2.8. Студент-здобувач освітнього ступеня «Бакалавр 

соціальної роботи» протягом двох тижнів після затвердження 

теми повинен погодити з науковим керівником індивідуальний 

план виконання кваліфікаційної роботи, неухильно його 

дотримуватись, самостійно опрацювати та систематизувати 

бібліографічні джерела з досліджуваної проблеми; організувати 

та виконати експериментальну частину роботи, звітувати про хід 

виконання роботи на випусковій кафедрі психології, політології та 

соціокультурних технологій СумДУ, своєчасно подати на розгляд 

кафедри якісно оформлену кваліфікаційну роботу. 

2.9. Індивідуальний план підготовки кваліфікаційної 

роботи включає особисті відомості про здобувача (прізвище, ім’я 

та по батькові, спеціальність, № групи), відомості про тему роботи 
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(дату і номер протоколу її затвердження), дату затвердження 

індивідуального плану, термін подання здобувачем роботи на 

кафедру, завдання по виконанню роботи (аналіз наукової і 

науково-методичної літератури, написання розділів, загальне 

редагування тексту роботи тощо), терміни виконання роботи 

(попередній захист, подання закінченого варіанту роботи на 

випускову кафедру (див. Додаток Б  «Зразок оформлення 

індивідуального календарного плану кваліфікаційної роботи 

бакалавра»). 

2.10. Попередній захист кваліфікаційної роботи 

відбувається на засіданні випускової кафедри психології, 

політології та соціокультурних технологій СумДУ у відповідності 

до календарного плану виконання кваліфікаційної роботи. За 

результатами попереднього захисту вирішується питання про 

допуск здобувача до захисту кваліфікаційної роботи на засіданні 

Державної екзаменаційної комісії зі спеціальності «Соціальна 

робота» та призначається рецензент. 

 

3. Структура кваліфікаційної роботи 

3.1. Структура кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня 

бакалавра соціальної роботи повинна містити: 

1) титульний аркуш; 

2) реферат;  

3) зміст; 

4) перелік умовних позначень, скорочень, термінів (за потреби); 

5) вступ; 

6) розділи основної частини; 

7) висновки; 



 11 

8) список використаних джерел; 

9) додатки (за потреби). 

Окремо до роботи додаються відгук керівника та рецензія.  

Реферат, відгук наукового керівника і зовнішню рецензію не 

нумерують. 

3.2 Титульний аркуш кваліфікаційної роботи на здобуття 

ступеня бакалавра соціальної роботи повинен містити назву 

керуючого міністерства, вищого навчального закладу, 

структурного підрозділу (факультету та випускової кафедри), де 

виконана робота; прізвище, ім'я, по батькові автора; назву роботи; 

шифр і найменування напряму підготовки (спеціальності); 

освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки; науковий ступінь, 

учене звання, прізвище, ім'я, по-батькові наукового керівника; 

місто і рік виконання роботи, а також резолюцію завідувача 

випускової кафедри щодо допуску до захисту на засіданні 

Державної екзаменаційної комісії зі спеціальності «Соціальна 

робота» (див. Додаток В «Титульний аркуш кваліфікаційної 

роботи бакалавра»). 

3.3. Реферат повинен містити таку інформацію: тему 

дослідження, відомості про автора, об’єкт та предмет 

дослідження, мету кваліфікаційної роботи, методи дослідження, 

отримані результати та їх новизна, практичне значення 

отриманих результатів. Приклад оформлення реферату 

наведено в Додатку Г «Зразок оформлення реферату 

кваліфікаційної роботи». 

3.4. Зміст подається на початку кваліфікаційної роботи. У 

змісті зазначаються найменування усіх розділів, підрозділів, 

зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, 
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додатків, списку використаних джерел тощо. Також позначаються 

номери початкових сторінок кожної структурної складової 

кваліфікаційної роботи (див. Додаток Д «Форма Змісту 

кваліфікаційної роботи бакалавра»). 

3.5. Перелік умовних позначень, скорочень, термінів 

подається окремо. Перелік друкується двома колонками, в яких 

зліва за абеткою наводяться позначення (скорочення, терміни), 

справа – їх розшифровка. Якщо спеціальні позначення, 

скорочення, терміни повторюються менше трьох разів, то до 

переліку вони не включаються, а їх розшифровка наводиться в 

тексті при першому згадуванні. 

3.6. Вступ кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня 

бакалавра соціальної роботи розкриває актуальність і стан 

розробки практично-наукової проблеми, що досліджується та її 

значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, 

обґрунтування необхідності проведення дослідження. Повний 

перелік компонентів вступу віддзеркалюється у такій 

послідовності: актуальність теми дослідження, об’єкт 

дослідження, предмет дослідження, мета дослідження, завдання 

дослідження, теоретико-методологічна база та методи 

дослідження, експериментальна (практична) база дослідження, 

теоретичне значення (наукова новизна), практичне значення 

дослідження, впровадження результатів дослідження, апробація 

результатів дослідження, публікації здобувача за темою 

дослідження (за наявності), загальні відомості про структуру та 

обсяг кваліфікаційної роботи. 

3.6.1. Актуальність теми. Висвітлення актуальності 

теми у Вступі розкриває причини її обрання, доцільність її 
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дослідження з погляду розвитку прикладних практичних методик, 

технік, технологій соціальної роботи. Вступ включає інформацію 

про наявність потреби в дослідженні або розробці нових видів 

методик практичної соціальної роботи. 

3.6.2. Обов’язковим елементом Вступу є визначення 

об’єкта і предмета дослідження. Об’єкт – це вид соціальної 

роботи, або явище у її сфері (соціальний, соціально-

психологічний процес, форма суспільних стосунків тощо), що 

породжує проблемну ситуацію і обраний для вивчення. Предмет 

дослідження завжди є складовою (системною, структурною) 

частиною об’єкта. Предметом є наголошене автором дослідження 

об’єктивне протиріччя, що вимагає практично-наукового 

дослідження з погляду сучасної теорії і практики соціальної 

роботи. У тексті кваліфікаційної роботи об’єктивне протиріччя 

висловлюється як проблема у соціальних відносинах, правовому 

або матеріально-економічному становищі, суспільній свідомості 

тощо. Суб’єктивним протиріччям, що підтверджує актуальність 

запроектованого практично-наукового дослідження, є відсутність 

задовільних теоретичних та методико-технологічних розробок із 

сформульованої проблеми. 

3.6.3. Мета і завдання кваліфікаційної роботи. Мета 

дослідження повинна бути сформульована лаконічно, одним 

реченням. Мета не формулюється як «Дослідження...», 

«Вивчення...», тому що ці слова вказують на процес підготовки 

кваліфікаційної роботи, а не на її зміст. 

Відповідно до поставленої мети кваліфікаційної роботи 

формулюють його завдання, які повинні деталізувати та 

розкривати основні кроки практичної та теоретичної роботи 
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автора. Для кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня 

бакалавра соціальної роботи достатнім є формулювання 

послідовності з чотирьох завдань, що формулюються із 

використанням дієслів «виявити» (ступінь розробленості 

проблеми), «охарактеризувати» (предмет дослідження як 

проблему, що вимагає вирішення), «розкрити» (інноваційні 

компоненти запропонованих методик, технік напряму соціальної 

роботи, у сфері якого вирішується проблема), «розробити та 

експериментально перевірити» у практичній роботі запропоновані 

інноваційні компоненти методик). 

3.6.4. Теоретико-методологічну базу кваліфікаційної 

роботи розкривають після того, як розроблено огляд основних 

науково-теоретичних джерел, що розміщується у Першому 

розділі кваліфікаційної роботи. Теоретико-методологічну базу 

дослідження становлять значущі ідеї та концептуальні положення 

відомих авторів з визначеного напряму наукового знання, що 

безпосередньо сприяють розкриттю основної проблеми 

дослідження. У Вступі наголошуються ідеї тільки тих авторів, 

праці яких розглянуто в огляді наукових джерел у Першому 

розділі кваліфікаційної роботи та включено до Списку 

використаних джерел. 

3.6.5. Методи кваліфікаційного дослідження 

добираються таким чином, щоб забезпечити досягнення 

поставленої мети кваліфікаційної роботи. При написанні 

кваліфікаційної роботи зі спеціальності «Соціальна робота» 

зазвичай використовуються загальні логічні методи обробки 

емпіричної інформації (узагальнення, порівняння, аналогія, 

індукція, дедукція тощо), загальні методи теоретичного аналізу 
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узагальненої інформації (аналіз, синтез, абстрагування, 

конкретизація), методи емпіричного вивчення об’єкта 

дослідження (соціологічне опитування, спостереження, 

соціально-психологічне тестування, статистична обробка даних 

тощо), загальнонаукові методи наукового дослідження 

(системний, структурно-функціональний, конкретно-історичний, 

генетичний, метод теоретичного моделювання тощо). 

Рекомендований обсяг Вступу – 4-6 сторінок. Вступ 

зазвичай вперше пишеться при наданні на розгляд плану-

проспекту кваліфікаційної роботи. Після завершення дослідження 

Вступ востаннє редагується.  

3.7. Основна частина кваліфікаційної роботи складається 

з розділів та підрозділів. Кваліфікаційна робота на здобуття 

освітнього ступеня бакалавра соціальної роботи зазвичай 

складається з двох розділів. Кожний розділ може складатися з 

трьох – чотирьох підрозділів. У розділах основної частини 

подають аналіз літератури за темою і обґрунтовують вибір 

напрямків досліджень, виклад загальної методики і основних 

методів досліджень, експериментальну частину, відомості про 

проведені теоретичні і/або експериментальні дослідження, аналіз 

і узагальнення результатів дослідження. Назви розділів і 

підрозділів повинні відповідати їх змісту. Найменування 

підрозділів не можуть повторювати найменування розділу. У кінці 

кожного розділу формулюють висновки обсягом 1–2 сторінки із 

стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних 

результатів.  

3.7.1. Кожний розділ починають з нової сторінки. За 

необхідності підрозділи розділяються на пункти та підпункти. 
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Підрозділи, пункти та підпункти з нової сторінки не починаються. 

3.7.2. У першому розділі під час аналізу літератури 

виконавець встановлює рівень розробленості, окреслює основні 

етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Стисло, 

критично висвітлюючи роботи попередників, здобувач ступеня 

бакалавра соціальної роботи повинен назвати ті питання, що 

залишились невирішеними, і визначити особистий внесок у 

розв'язання проблеми.  

3.7.3. В окремому підрозділі першого розділу, як правило, 

обґрунтовують вибір напрямку досліджень, наводять методи 

вирішення завдань і їх порівняльні оцінки, окреслюють загальну 

методику аналогічних досліджень, результати яких віддзеркалені 

у відповідних публікаціях. 

У першому розділі здобувач розкриває:  

 правові засади виконуваного дослідження;  

 особливості та потреби цільової групи, якій присвячено 

дослідження; застосовувані раніше способи роботи і цільовою 

групою; 

 етичні засади роботи з обраною цільовою групою. 

На усі розглянуті публікації надаються посилання у тексті 

розділу та в прикінцевому списку використаних джерел.  

Перший розділ закінчується висновками, у яких 

наголошуються основні значущі положення кожного з його 

підрозділів. Закінчуються висновки з першого розділу коротким 

резюме щодо практичної і теоретичної доцільності 

запровадження запроектованого дослідження. 

3.7.4. У першому підрозділі другого розділу може бути 

представлена вдосконалена (адаптована для обраної цільової 
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групи) експериментальна практична методика (модель, проект, 

технологія, засіб тощо) покращання практичних форм, методів, 

умов опрацювання окремих технологічних складових в межах 

актуального напряму соціальної роботи. 

Описується також база практики, де відбувалася 

експериментальна частина дослідження. 

3.7.5. У наступному підрозділі другого розділу 

викладаються результати аналізу отриманих даних, 

підтверджується достовірність одержаних результатів, їх 

порівняння з аналогічними результатами інших дослідників. 

Другий розділ закінчується висновками з основних значущих 

положень змісту кожного з його підрозділів. 

3.8. Завершенням тексту кваліфікаційної роботи на 

здобуття ступеня бакалавра соціальної роботи є Загальні 

висновки. У загальних висновках викладають найбільш важливі 

практичні, науково-теоретичні, методико-технологічні результати, 

отримані в роботі, обґрунтовують їх достовірність. Загальні 

висновки формулюються відповідно до завдань у Вступі до 

кваліфікаційної роботи. Рекомендації за підсумками зробленого 

повинні бути адресні, конкретні та реалістичні. Посилання на 

інших авторів, їх цитування, а також наведення загальновідомих 

істин у Висновках з кваліфікаційної роботи оцінюються як недолік 

роботи. 

3.9. До Додатків доцільно включати допоміжний матеріал: 

проміжні математичні доведення, формули та розрахунки; 

таблиці допоміжних цифрових даних, протоколи, акти 

впровадження, інструкції та методики, опис алгоритмів і програм 

вирішення задач на ЕОМ, допоміжні ілюстрації (анкети, рисунки, 
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фотографії, таблиці, діаграми тощо). 

3.10. Список використаних джерел є елементом 

бібліографічного апарату кваліфікаційної роботи. Він містить 

бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після 

висновків. До Списку використаних джерел здобувач включає 

лише ті публікації, які так чи інакше були використані у процесі 

дослідження. На кожну із публікацій, включених до списку 

використаних джерел, повинно бути посилання в тексті 

кваліфікаційної роботи. Список використаних джерел 

розміщується в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або 

заголовків використаних видань. Встановлені державою 

стандарти бібліографічного опису використаних джерел надані у 

Додатку Е. 

 

4. Обсяг і оформлення кваліфікаційної роботи 

4.1. Обсяг основного тексту кваліфікаційної роботи на 

здобуття освітнього ступеня «Бакалавр соціальної роботи» має 

становити до 60 сторінок (із додатками). До обсягу основного 

тексту не враховуються Список використаних джерел та Додатки. 

Поля виставляють таких розмірів: ліве – 25–30 мм, праве – 15 мм, 

верхнє і нижнє – по 20 мм. Кегль друку повинен бути чітким, 

щільність тексту – однаковою. 

4.2. Для виконання кваліфікаційної роботи здобувачі 

повинні використовувати системні програмні засоби (Microsoft 

Windows XP, Microsoft Vista) та прикладні програмні засоби 

(Microsoft Office 2007 Pro, FireFox та ін.). Кваліфікаційну  роботу 

набирають на комп'ютері і роздруковують на принтері з одного 

боку аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм) через 1,5 
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інтервали комп'ютерного набору тексту до 29–30 рядків на 

сторінці 14 кеглем у форматі Times New Roman. Допускається 

подання таблиць та ілюстрацій на аркушах формату A3. 

4.3. Заголовки структурних частин кваліфікаційної роботи: 

ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК 

ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ друкують великими літерами жирним 

шрифтом симетрично до набору. Заголовки підрозділів друкують 

маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу. Крапку в 

кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох 

або більше речень, їх розділяють крапкою. Після заголовків перед 

текстом роботи залишається інтервал у 2 рядка (два полуторних 

інтервали, Текст кожної структурної частини роботи починається 

з нового аркуша. 

4.4. Висновки до розділів розміщуються після кожного розділу 

кваліфікаційної роботи. Відстань від попереднього тексту 

становить 2 рядки (два Enter), тобто відстань та ж, що між 

заголовком розділу і його текстом. Назва Висновки до розділу 1 

пишеться з абзацного виступу жирним шрифтом маленькими 

буквами з першої великої. Текст висновків починається з 

наступного рядку теж з абзацного виступу. 

4.5. До загального обсягу кваліфікаційної роботи не 

враховуються додатки, список використаних джерел, таблиці та 

рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки 

зазначених структурних частин друкованого тексту 

кваліфікаційної роботи підлягають наскрізній нумерації. 

4.5. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, 

підпунктів, рисунків (діаграм), таблиць, формул подають 

арабськими цифрами без знака №. Першою сторінкою 
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кваліфікаційної роботи є титульна, яка включається до загальної 

нумерації сторінок роботи. На титульній сторінці номер не 

ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому 

верхньому куті сторінки без крапки в кінці. 

4.6. Такі структурні частини кваліфікаційної роботи, як 

зміст, вступ, висновки, список використаних джерел не мають 

порядкового номера. Всі сторінки, на яких розміщені згадані 

структурні частини роботи, нумерують звичайним чином. Не 

нумерують лише їх заголовки. Номер розділу ставлять після 

слова «РОЗДІЛ». Після номера крапку не ставлять, потім з нового 

рядка друкують заголовок розділу. 

4.7. Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. 

Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового 

номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера 

підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій 

підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку наводять 

заголовок підрозділу. Пункти нумерують у межах кожного 

підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів 

розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. У кінці 

номера повинна стояти крапка, наприклад: «1.3.2.» (другий пункт 

третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку 

наводять заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка. 

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж 

правилами, як пункти. За умови наявності заголовка його 

оформлюють курсивом нежирним кеглем. 

4.8. Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, 

карти) і таблиці необхідно подавати в кваліфікаційній роботі 

безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на 
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наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих 

сторінках, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, 

рисунок або креслення, розміри якого більше формату А4, 

враховують як одну сторінку і розмішують у відповідних місцях 

після згадування у тексті або в додатках. Ілюстрації позначають 

словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за 

винятком ілюстрацій, поданих у додатках. 

4.9. Номер ілюстрації повинен складатися з номера 

розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться 

крапка. Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). 

Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують 

послідовно під ілюстрацією. Якщо в розділі роботи подано одну 

ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами. 

4.10. Таблиці нумерують послідовно (за винятком 

таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. У правому 

верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують 

напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці 

повинен складатися з номера розділу і порядкового номера 

таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» 

(друга таблиця першого розділу). Після цього назва таблиці. Якщо 

в розділі кваліфікаційної роботи одна таблиця, її нумерують за 

загальними правилами. Якщо частина таблиці переноситься на 

іншу сторінку, слово «Таблиця» і її номер вказують один раз 

справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами 

пишуть: «Продовж, табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: 

«Продовж, табл. 1.2». 

4.11. Формули в кваліфікаційній роботі (якщо на них є 

посилання в тексті) нумерують у межах розділу. Номер формули 
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складається з номера розділу і порядкового номера формули в 

розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля 

правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих 

дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу). 

4.12. Під час написання кваліфікаційної роботи здобувач 

ступеня бакалавра повинен посилатися на джерела, включені до 

бібліографію за текстом, після згадування про них у квадратних 

дужках вказують номер, під яким вони зазначені в переліку, 

наприклад, [13] або [15, с. 9]. Якщо ж посилаються на кілька 

джерел, між ними ставиться крапка з комою, наприклад, [6; 12] 

або [1-7]. При посиланні на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, 

ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки зазначають їх 

номери (зокрема: «у розділі 2», «відповідно до 2.3.4», «рис. 1.3.», 

«за формулою (3.1)», «у рівнянні (1.12)», «у додатку Б», «у табл. 

1.2». У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації потрібно 

вказувати скорочено слово «дивись» (див.). 

4.13. Додатки оформлюють як продовження 

кваліфікаційної роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у 

порядку посилань на них у тексті роботи. Кожний додаток 

починається з нової сторінки. Він повинен мати заголовок, 

надрукований угорі малими літерами з першої великої 

симетрично до тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком 

малими літерами з першої великої друкується слово 

«Додаток___» і велика літера, що позначає додаток, наприклад, 

додаток А. Додатки слід позначати послідовно великими літерами 

української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, І, Й, О, Ч, Ь. 

4.14. Список використаних джерел містить бібліографічні 

описи використаних джерел і розміщується після додатків. До 
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бібліографічного опису вносять закони України, Укази Президента 

України, постанови виконавчих і розпорядчих органів, статті, 

монографії, матеріали Інтернет сайтів тощо. Відомості про 

джерела, включені до списку, необхідно подавати з обов'язковим 

наведенням назв праць відповідно до чинних вимог ВАК України. 

 
5. Відгук наукового керівника і рецензія на 

кваліфікаційну роботу 

5.1. Науковим керівником кваліфікаційної роботи на 

здобуття освітнього ступеня бакалавра соціальної роботи 

призначають провідного фахівця у зазначеній галузі знань, 

переважно із професорсько-викладацького складу випускової 

кафедри психології, політології та соціокультурних технологій 

Сумського державного університету. Науковий керівник у межах 

виділених годин навчального навантаження систематично 

консультує здобувача освітнього ступеня бакалавра, перевіряє 

роботу, допомагає у підготовці до захисту та надає після 

завершення виконання кваліфікаційної роботи та оформлення 

тексту письмовий відгук, завірений в установленому порядку. 

5.2. У відгуку наукового керівника кваліфікаційної роботи 

повинні бути відображені обґрунтування актуальності теми та її 

наукове і практичне значення; ставлення здобувача освітнього 

ступеня бакалавра до роботи в процесі її виконання, його 

виконавська дисциплінованість, сумлінність, ступінь 

самостійності, творчості та ініціативності під час вирішення 

завдань, пов'язаних з виконанням кваліфікаційної роботи. Також 

оцінюється вміння здобувача освітнього ступеня бакалавра 

соціальної роботи працювати з науковою літературою, його 
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здатність узагальнювати матеріали і робити логічно обґрунтовані 

висновки. На підставі сформульованих оцінок висловлюється 

думка наукового керівника щодо можливості рекомендувати 

кваліфікаційну роботу здобувача освітнього ступеня бакалавра 

соціальної роботи до захисту. 

5.3. Для рецензування кваліфікаційної роботи на здобуття 

освітнього ступеня бакалавра соціальної роботи залучаються 

провідні фахівці – викладачі кафедри психології, політології та 

соціокультурних технологій СумДУ, інших кафедр факультету 

іноземної філології та соціальних комунікацій або інших 

факультетів (інститутів) СумДУ чи інших навчальних закладів, 

наукових установ, досвідчені фахівці у певних галузях соціальної 

роботи та споріднених галузей (соціального захисту тощо), які 

після детального аналізу кваліфікаційної роботи не пізніше ніж за 

7 днів до захисту надають письмову рецензію (у 2-х примірниках), 

завірену в установленому порядку. 

5.4. У рецензії висвітлюються питання актуальності теми, 

її відповідності профілю підготовки випускника, указується на 

відповідність змісту роботи темі дослідження, повнота та глибина 

розробки запланованих завдань, ступінь теоретичної та 

практичної підготовленості здобувача освітнього ступеня 

бакалавра, грамотність та логіка і послідовність викладення 

матеріалу, обґрунтованість висновків, якість оформлення роботи. 

У кінці рецензії наводиться загальна оцінка кваліфікаційної 

роботи, яку рекомендує рецензент за 100-бальною шкалою у 

відповідності до критеріїв оцінювання кваліфікаційної роботи 

(п. 7). 
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6. Порядок захисту кваліфікаційної роботи 

6.1. Порядок захисту кваліфікаційних робіт 

встановлюється «Положенням про порядок створення та 

організацію роботи державної екзаменаційної комісії у вищих 

навчальних закладах України» [2]. Захист кваліфікаційних робіт 

на здобуття освітнього ступеня бакалавра соціальної роботи 

відбувається на засіданні Державної екзаменаційної комісії зі 

спеціальності «Соціальна робота» відповідно до списків 

здобувачів освітнього ступеня бакалавра, допущених до захисту, 

оприлюднених не пізніше як за 5 днів до дати захисту. 

6.2. Дата захисту кваліфікаційних робіт на здобуття 

освітнього ступеня бакалавра соціальної роботи визначається 

графіком навчального процесу і розкладом засідань Державних 

екзаменаційних комісій, що затверджуються ректором СумДУ. 

Відповідні документи доводяться секретарем Державної 

екзаменаційної комісії зі спеціальності «Соціальна робота» до 

відома голови, членів Державної екзаменаційної комісії, 

здобувачів. 

6.3. До Державної екзаменаційної комісії зі спеціальності 

«Соціальна робота» перед початком захисту кваліфікаційних 

робіт подаються такі документи: зведена відомість про виконання 

здобувачем освітнього ступеня бакалавра навчального плану і 

отримані ним оцінки, кваліфікаційна робота з відгуком наукового 

керівника та рецензією фахівця відповідної кваліфікації, 

індивідуальний календарний план виконання кваліфікаційної 

роботи здобувача ступеня бакалавра соціальної роботи (додаток 

Б). Можуть бути представлені інші матеріали, що характеризують 

наукову і практичну цінність виконаної кваліфікаційної роботи на 
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здобуття освітнього ступеня бакалавра. 

6.4. Захист кваліфікаційної роботи відбувається за участю 

не менш як половини складу Державної екзаменаційної комісії зі 

спеціальності «Соціальна робота» з обов'язковою присутністю 

голови комісії. Під час захисту ведеться протокол засідання 

Державної екзаменаційної комісії. Процедура захисту 

складається з представлення головою Державної екзаменаційної 

комісії здобувача освітнього ступеня бакалавра соціальної роботи 

та теми його дослідження, доповіді здобувача, його відповідей на 

запитання голови і членів Державної екзаменаційної комісії, інших 

осіб, які присутні на захисті, відповідей здобувач на зауваження 

рецензента. За умов відсутності рецензента і/або наукового 

керівника зміст рецензії і відгук наукового керівника оголошує 

секретар Державної екзаменаційної комісії. Загальний час захисту 

не повинен перевищувати 20 хв. на одного здобувача освітнього 

ступеня бакалавра. 

6.5. Час виступу здобувача освітнього ступеня бакалавра 

соціальної роботи із презентацією результатів роботи на засіданні 

Державної екзаменаційної комісії не повинен перевищувати 10 хв. 

Виступ здобувача має бути стислим, конкретним, з 

використанням ілюстративного матеріалу - мультимедійних 

слайдів, плакатів, додаткового матеріалу. У доповіді здобувач 

освітнього ступеня бакалавра має розкрити актуальність теми, 

об'єкт і предмет дослідження, мету, завдання та методи 

дослідження, структуру роботи, основні положення змісту 

кваліфікаційної роботи, отримані результати дослідження, 

загальні висновки з роботи. У доповіді здобувач повинен 

наголосити, що саме є його самостійним доробком у практично-
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теоретичному дослідженні. 

6.6. Оцінка кваліфікаційних робіт проводиться за 100- 

шкалою на основі результатів захисту роботи, рецензії та відгуку 

наукового керівника у відповідності до критеріїв оцінювання 

кваліфікаційної роботи (п. 7). У процесі визначення оцінки 

враховується: змістові аспекти роботи (актуальність, якість 

аналізу наукових джерел, реальні практичні рекомендації, ступінь 

самостійності в аналітичній та експериментальній роботі, 

відповідність оформлення вимогам), якість захисту роботи 

(уміння стисло й чітко викласти результати дослідження, 

захищати свої думки, погляди, загальний рівень підготовки 

здобувача освітнього ступеня бакалавра та представлення 

презентації). Результати захисту кваліфікаційних робіт 

оголошуються у день його проведення після оформлення 

протоколів Державної екзаменаційної комісії. Повторний захист 

кваліфікаційної роботи не допускається. 

 6.7. Рішення Державної екзаменаційної комісії щодо 

оцінки знань кожного окремого студента, виявлених під час 

підготовки та захисту кваліфікаційної роботи, а також присвоєння 

випускникові кваліфікації та видання диплома про освіту 

державного зразка приймається Державною екзаменаційною 

комісією на закритому засіданні відкритим голосуванням 

більшістю голосів членів комісії, що брали участь у засіданні. За 

однакової кількості голосів – голос голови є вирішальним.  

 

7. Критерії оцінювання кваліфікаційної роботи 

7.1. Оцінка «відмінно» (90–100 А). Текст кваліфікаційної 

роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавра соціальної 
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роботи оформлений відповідно до вимог. Структура роботи 

віддзеркалює творчій підхід до завдань кваліфікаційного 

дослідження. Проблема, досліджувана в роботі, має практичне й 

теоретичне значення для вдосконалення (адаптації для обраної 

цільової групи) експериментальної практичної методики (моделі, 

проекту, технології, засобу тощо)  окремого напряму соціальної 

роботи та містить елементи наукової новизни. Рекомендації за 

підсумками виконаного дослідження адресні, конкретні та 

реалістичні. Доповідь здобувача під час захисту логічна і стисла, 

проголошена впевнено, зі знанням справи. Відповіді здобувача на 

запитання членів Державної екзаменаційної комісії зі 

спеціальності «Соціальна робота» правильні і повні. Відгук 

наукового керівника і рецензія в цілому позитивні. Зауваження 

пов’язані з перспективами продовження практично-наукового 

дослідження, розпочатого в кваліфікаційній роботі на здобуття 

ступеня бакалавра соціальної роботи. На зауваження рецензента 

здобувачем надані обґрунтовані відповіді. 

7.2. Оцінка «добре» (82–89 В, 74–81 С). Текст 

кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавра 

соціальної роботи оформлений відповідно до вимог. Тема 

кваліфікаційної роботи розкрита, але наявні окремі недоліки: 

структура не повністю відображає зміст, є неповна відповідність 

між завданнями та висновками. Є зауваження з боку наукового 

керівника та рецензента, які не пов’язані з можливістю 

подальшого поглиблення вивчення проблеми кваліфікаційної 

роботи. Доповідь здобувача під час захисту логічна і стисла, 

проголошена впевнено, зі знанням справи. Відповіді здобувача на 

запитання членів Державної екзаменаційної комісії зі 
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спеціальності «Соціальна робота» в цілому правильні і повні. 

7.3. Оцінка «задовільно» (64–73 D, 60–63 Е). Текст 

кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавра 

соціальної роботи в цілому оформлений відповідно до вимог, але 

є окремі зауваження до окремих елементів оформлення. Тема 

кваліфікаційної роботи в основному розкрита, але наявні недоліки 

змістового характеру: нечітко сформульована мета та завдання 

роботи. Зміст є недостатнім для розкриття сформульованої 

проблеми. Добір наукових джерел та інших інформаційних 

матеріалів не завжди доцільний. Непереконливо обґрунтовані 

рекомендації. Рекомендації не віддзеркалюють змісту та 

результатів дослідження. Відгук наукового керівника і рецензія 

містять принципові зауваження, на які здобувач освітнього 

ступеня бакалавра соціальної роботи недостатньо чітко 

відповідає. Не всі відповіді на запитання членів Державної 

екзаменаційної комісії правильні або недостатньо повні. 

7.4. Оцінка «незадовільно» (35–59 FX, 1–34 F). 

Оформлення тексту кваліфікаційної роботи на здобуття 

освітнього ступеня бакалавра соціальної роботи не відповідає 

встановленим вимогам. Відсутні або некоректно сформульовані 

основні структурні елементи кваліфікаційної роботи: актуальність 

проблеми, мета, завдання, об’єкт і предмет дослідження, 

висновки тощо. У кваліфікаційній роботі не досягнуто поставленої 

мети. Основні завдання не розв'язані. Виклад матеріалу у 

розділах нелогічний, непослідовний. Відсутній огляд сучасних 

наукових джерел. Аналіз джерел виконаний поверхово, 

безсистемно. Відсутні критичні зауваження щодо окремих 

практично-наукових підходів до вирішення сформульованої 
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проблеми. Відгук наукового керівника і рецензія містять негативні 

оцінки результатів кваліфікаційного дослідження. Відповіді на 

запитання членів Державної екзаменаційної комісії неточні, 

неповні або взагалі відсутні. 
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Додаток А 
Форма календарного плану виконання кваліфікаційної роботи 

бакалавра 
 

 
№ 
п.п. 
 

 
Зміст завдання 

Термін 
виконання 

Відмітка 
про 

виконанн
я 

Допов-
нення 

1 Засідання секції 
соціальної роботи з 
проблеми:  
Вибір і затвердження тем 
кваліфікаційних робіт 

 

  

2 Засідання секції 
соціальної роботи з 
проблеми:  
Демонстрація 
здобувачами планів-
проспектів 
кваліфікаційних робіт і 
презентацій з їх 
обґрунтуванням 

 

  

3 Засідання секції 
соціальної роботи з 
проблеми:  
Визначення здобувачами 
практичної бази 
кваліфікаційних робіт 

 

  

4 Засідання секції 
соціальної роботи з 
проблеми:  
Сприяння здобувачам у 
визначенні інформаційної 
бази кваліфікаційної 
роботи, розробці 
бібліографії 

 

  

5 Засідання секції 
соціальної роботи з 
проблеми:  
Контроль підготовки 1-го 
варіанту кваліфікаційної 
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роботи 

6 Засідання секції 
соціальної роботи з 
проблеми:  
Проведення здобувачами 
експерименту, виконання 
практичної частини 
кваліфікаційних робіт 

 

  

7 Засідання секції 
соціальної роботи з 
проблеми:  
Попередній захист  
кваліфікаційних  робіт 

 

  

8 Засідання секції 
соціальної роботи з 
проблеми:  
Готовність відгуків 
наукових керівників та 
рецензій на кваліфікаційні  
роботи 

 

  

9 Засідання Державної 
екзаменаційної комісії зі 
спеціальності «Соціальна 
робота» 

За 
розкладом 
Державних 

іспитів 

  

10 Видача дипломів 
бакалаврів соціальної 
роботи 

За графіком 
  

 
 
 
 
 

  



 34 

Додаток Б 
Зразок оформлення індивідуального календарного плану 

кваліфікаційної роботи бакалавра 
 

 Індивідуальний календарний план  
виконання кваліфікаційної роботи 

здобувача ступеня бакалавра соціальної роботи  
____________________________(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 
№ 
 

 
Зміст завдання 

Термін 
викона-

ння 

Відмітка 
про 

викона- 
ння 

Заува-
ження 

1 Вибрати тему кваліфікаційної 
роботи 

   

2 Обговорити тему 
кваліфікаційної роботи з 
науковим керівником 

   

3 Розробити план-проспект 
кваліфікаційної роботи і 
презентацію з його 
обґрунтуванням  

   

4 Затвердити тему і план-
проспект кваліфікаційної 
роботи у наукового керівника 
на засіданні  кафедри 

   

5 Визначити практичну, 
інформаційну базу 
кваліфікаційної роботи, 
скласти бібліографію 

   

6 Оформити і обговорити з 
науковим керівником перший 
розділ роботи 

   

7 Оформити і обговорити з 
науковим керівником другий 
розділ роботи 

   

8 Оформити і обговорити з 
науковим керівником третій 
розділ роботи 

   

9 Доопрацювати роботу, 
оформити її кінцевий варіант 
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10 Підготувати доповідь та 
презентацію до попереднього 
захисту кваліфікаційної роботи 

   

11 Зробити доповідь та 
презентацію на попередньому 
захисті кваліфікаційної роботи  

   

12 Отримати відгук наукового 
керівника та рецензію на 
кваліфікаційну  роботу 

   

13 Підготувати доповідь та 
презентацію на захист 
кваліфікаційної роботи 

   

 
Дата складення індивідуального 
календарного плану 
                                                                
виконання кваліфікаційної роботи: 
___.___.20___ р. 
 
Керівник кваліфікаційної 
роботи__________     ___________ 
          (підпис керівника)         (П.І.Б.) 
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Додаток В 
Титульний аркуш кваліфікаційної роботи 

 
Міністерство освіти і науки України 
Сумський державний університет 

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій 
Кафедра психології, політології та соціокультурних технологій 

 
ДОПУСТИТИ ДО ЗАХИСТУ 

Завідувач кафедри 
___________   __________________ 

(підпис)       (прізвище та ініціали) 
«___»__________________20__р. 

 
 

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА  
 

здобувача ступеня бакалавра соціальної роботи 
__________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 
за темою ___________________________________________ 

 
(галузь знань 23 «Соціальна робота», спеціальність  231 «Соціальна 

робота») 
 

Науковий керівник 
__________________________________ 
(науковий ступінь, посада, вчене звання) 
___________ ______________________ 
(підпис)       (прізвище, ім’я, по батькові) 

«___»_________20__ р. 
 

Підсумкова оцінка: 

Національна шкала ________________ 
Кількість балів  ECTS _______________ 

 
Члени комісії ___________      __________________________ 

            (підпис)            (прізвище та ініціали) 
 

Члени комісії ___________      __________________________ 
            (підпис)           (прізвище та ініціали) 

 
Члени комісії ___________      __________________________ 

            (підпис)              прізвище та ініціали)    
 

Суми 20___ 
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Додаток Г 
Зразок оформлення реферату кваліфікаційної роботи 

 
РЕФЕРАТ 

 
Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача 

ступеня бакалавра соціальної роботи П.І.Б. на тему: 

«                                                             » 

(ХХ сторінок, ХХ використаних джерел, Х додатків). 

Ключові слова: 

Об’єкт дослідження –                                                                 . 

Предмет дослідження –                                                               . 

Мета та завдання дослідження полягають в                              . 

Методами дослідження є загальні та спеціальні наукові 

методи:                                                                                        . 

Установлено, що                                                                           . 

Матеріали кваліфікаційної роботи рекомендується 

використовувати у (вказати сферу практичної соціальної 

роботи або навчального процесу) та підготовці проектів 

                                                                                                            . 

 

 
 
 
 
 
(Обсяг реферату кваліфікаційної роботи складає 15–20 рядків  

з інтервалом 1,5) 
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Додаток Д 
Форма змісту кваліфікаційної роботи  

 
ЗМІСТ 

 
ВСТУП Х 

РОЗДІЛ 1.  Х 

1.1.  Х 

1.2.  Х 

РОЗДІЛ 2.  Х 

2.1.  Х 

2.2.  Х 

2.3.  Х 

ВИСНОВКИ Х 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ Х 

ДОДАТКИ Х 

 
«Зміст» оформлюється за допомогою меню «Таблиця» в 
Microsoft Word». Після заповнення усіх рядків «Змісту» в меню 
«Таблиця» відкриваємо підменю «Автоформат таблиці» і 
вибіраємо команду «Звичайна таблиця». При цьому сітка 
таблиці постає прозорою. 
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Додаток Е 
Бланк для оформлення рецензії  

 
Сумський державний університет 

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій 
Кафедра психології, політології та соціокультурних технологій 

 
РЕЦЕНЗІЯ 

на кваліфікаційну роботу  здобувача ступеня бакалавра соціальної 
роботи 

____________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

за темою 
__________________________________________________ 

 
(галузь знань 23 «Соціальна робота», спеціальність  231 

«Соціальна робота») 
 

Текст рецензії 
 
 
 
 
 

 
Рецензент_________________________________________ 

            (науковий ступінь, посада, вчене звання) 
«___»_________20__ р. 
______________ ___________________________________ 

 (підпис)              (прізвище, ім’я, по батькові) 

З рецензією ознайомлений _______ ___________________ 

             ідпис)       (ПІБ) 

«___» _______20__ р. 

 
Унизу сторінки залишаються 5 вільних рядків  

(5 інтервалів 1,5). 
Підпис рецензента  завіряється відділом кадрів в 

установленому порядку. 
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Додаток Ж 

Бланк для оформлення відгуку наукового керівника на 
кваліфікаційну роботу  

Сумський державний університет 
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій 

Кафедра психології, політології та соціокультурних технологій 
 

ВІДГУК 
наукового керівника кваліфікаційної роботи 

на кваліфікаційну роботу здобувача ступеня бакалавра соціальної 
роботи 

____________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

за темою 
__________________________________________________ 

 
(галузь знань 23 «Соціальна робота», спеціальність  231 

«Соціальна робота») 
 

Текст відгуку 

 
 
 

 
Науковий керівник __________________________________ 

            (науковий ступінь, посада, вчене звання) 
«___»_________20__ р. 
______________ ___________________________________ 

 (підпис)              (прізвище, ім’я, по батькові) 

З відгуком ознайомлений _______ ___________________ 

       (підпис)       (ПІБ) 

«___» _______20__ р. 

 
Унизу сторінки залишаються 5 вільних рядків  

(5 інтервалів 1,5). 
Підпис наукового керівника завіряється відділом кадрів в 

установленому порядку. 
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Додаток З 

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку 
використаних джерел у науковій роботі 

з урахуванням Національного стандарту України 
ДСТУ 8302:2015 

 

Характеристика джерела та приклад оформлення 
 
Книги: Один автор 

1. Вагіна О. М. Політична етика : навч.-метод. посіб. Запоріжжя : 
ЗНУ, 2017. 102 с. 
2. Горбунова А. В. Управління економічною захищеністю 
підприємства: теорія і методологія : монографія. Запоріжжя : ЗНУ, 
2017. 240 с. 

Два автори  
1. Аванесова Н. Е., Марченко О. В. Стратегічне управління 
підприємством та сучасним містом: теоретико-методичні засади : 
монографія. Харків : Щедра садиба плюс, 2015. 196 с. 
2. Гура О. І., Гура Т. Є. Психологія управління соціальною 
організацією : навч. посіб. 2-ге вид., доп. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 
2015. 212 с. 

Три автори 
1. Кузнєцов М. А., Фоменко К. І., Кузнецов О. І. Психічні стани 
студентів у процесі навчально-пізнавальної діяльності : 
монографія. Харків : ХНПУ, 2015. 338 с. 
2. Якобчук В. П., Богоявленська Ю. В., Тищенко С. В. Історія 
економіки та економічної думки : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2015. 476 
с. 

Чотири і більше авторів 
1. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України : 
станом на 10 жовт. 2016 р. / К. І. Бєліков та ін. ; за заг. ред. 
О. М. Литвинова. Київ : ЦУЛ, 2016. 528 с. 
2. Бікулов Д. Т, Чкан А. С., Олійник О. М., Маркова С. В. 
Менеджмент : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 360 с. 
3. Основи охорони праці : підручник / О. І. Запорожець та ін. 2-ге 
вид. Київ : ЦУЛ, 2016. 264 с. 

Автор (и) та редактор (и)/ упорядники 
1. Березенко В. В. PR як сфера наукового знання : монографія / 
за заг. наук. ред. В. М. Манакіна. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 362 с. 
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2. Бутко М. П., Неживенко А. П., Пепа Т. В. Економічна 
психологія : навч. посіб. / за ред. М. П. Бутко. Київ : ЦУЛ, 2016. 232 
с. 

Без автора 
1. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України / за 
заг. ред. Т. А. Латковської. Київ : ЦУЛ, 2017. 176 с. 
2. Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку 
/ за ред.: Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. Запоріжжя, 2017. 
328 с. 
3. Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження 
актуальних проблем : монографія / за ред. О. Г. Данильяна. 
Харків : Право, 2016. 488 с. 

Автореферати дисертацій 
1. Гнатенко Н. Г. Групи інтересів у Верховній Раді України: 
сутність і роль у формуванні державної політики : автореф. дис. 
... канд. політ. наук : 23.00.02. Київ, 2017. 20 с. 
2. Кулініч О. О. Право людини і громадянина на освіту в Україні та 
конституційно-правовий механізм його реалізації : автореф. дис. 
... канд. юрид. наук : 12.00.02. Маріуполь, 2015. 20 с. 

Дисертації 
1. Вініченко О. М. Система динамічного контролю соціально-
економічного розвитку промислового підприємства : дис. ... д-ра 
екон. наук : 08.00.04. Дніпро, 2017. 424 с. 

Законодавчі та нормативні документи 
1. Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с. 
2. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Голос 
України. 2017. 27 верес. (№ 178-179). C. 10–22. 
3. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. 
Дата оновлення: 28.09.2017. 
URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 
15.11.2017). 
4. Деякі питання стипендіального забезпечення : Постанова 
Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1050. Офіційний 
вісник України. 2017. № 4. С. 530–543. 

Архівні документи 
1. Наукове товариство ім. Шевченка. Львів. наук. б-ка ім. 
В. Стефаника НАН України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 78. Арк. 1–7. 

Частина видання: книги 
1. Алексєєв В. М. Правовий статус людини та його реалізація у 
взаємовідносинах держави та суспільства в державному 
управлінні в Україні. Теоретичні засади взаємовідносин держави 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
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та суспільства в управлінні : монографія. Чернівці, 2012. С. 151–
169. 

Частина видання: матеріалів конференцій (тези, 
доповіді) 
1. Кононенко Н. Методология толерантности в системе 
общественных отношений. Формирование толерантного 
сознания в обществе : материалы VII междунар. антитеррорист. 
форума (Братислава,18 нояб. 2010 г.). Киев, 2011. С. 145–150. 

Частина видання: довідкового видання 
1. Пирожкова Ю. В. Благодійна організація. Адміністративне 
право України : словник термінів / за ред.: Т. О. Коломоєць, 
В. К. Колпакова. Київ, 2014. С. 54–55. 

Частина видання: продовжуваного видання 
1. Коломоєць Т. О. Оцінні поняття в адміністративному 
законодавстві України: реалії та перспективи формулювання їх 
застосування. Вісник Запорізького національного університету. 
Юридичні науки. Запоріжжя, 2017. № 1. С. 36–46. 

Частина видання: періодичного видання (журналу, 
газети) 
1. Кулініч О. О. Право на освіту в системі конституційних прав 
людини і громадянина та його гарантії. Часопис Київського 
університету права. 2007. № 4. С. 88–92. 
2. Коломоєць Т., Колпаков В. Сучасна парадигма 
адміністративного права: ґенеза і поняття. Право України. 2017. 
№ 5. С. 71–79. 

Електронні ресурси 
1. Шарая А. А. Принципи державної служби за законодавством 
України.Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 5. 
С. 115–118. URL: http://lsej.org.ua/5_2017/32.pdf. 
2. Ганзенко О. О. Основні напрями подолання правового нігілізму 
в Україні. Вісник Запорізького національного університету. 
Юридичні науки. Запоріжжя, 2015. № 3. – С. 20–27. – 
URL:http://ebooks.znu.edu.ua/files/Fakhovivydannya/vznu/juridichni/ 
VestUr2015v3/5.pdf. (дата звернення: 15.11.2017). 
3. Яцків Я. С., Маліцький Б. А., Бублик С. Г. Трансформація 
наукової системи України протягом 90-х років ХХ століття: період 
переходу до ринку. Наука та інновації. 2016. Т. 12, № 6. С. 6–14. 
DOI:https://doi.org/10.15407/scin12.06.006. 

  
 

http://lsej.org.ua/5_2017/32.pdf
http://ebooks.znu.edu.ua/files/Fakhovivydannya/vznu/juridichni/%20VestUr2015v3/5.pdf
http://ebooks.znu.edu.ua/files/Fakhovivydannya/vznu/juridichni/%20VestUr2015v3/5.pdf
https://doi.org/10.15407/scin12.06.006
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Додаток К 
Законодавча база та рекомендовані науково-методичні джерела  

 
 

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
 

1. Загальна декларація прав людини : прийнята і проголошена 
резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 
1948 року // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. 
Законодавство України. URL: 
 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_015. 
2. Про соціальні послуги : Закон України від 19 червня 2003 р. № 
966-IV // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. 
Законодавство України. URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/966-15. 
3. Про затвердження Загального положення про центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді : постанова Кабінету Міністрів 
України від 1 серпня 2013 р. № 573 // Офіційний веб-портал 
Верховної Ради України. Законодавство України. URL:   
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/573-2013-%D0%BF. 
4. Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної 
програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки : Закон 
України від 20 жовтня 2014 р. № 1708-VII // Офіційний веб-портал 
Верховної Ради України. Законодавство України. URL:   
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1708-18. 
5. Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю : Закон 
України від 21 червня 2001 р. № 2558-III // Офіційний веб-портал 
Верховної Ради України. Законодавство України. URL:  
рhttp://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2558-14  
6. Конституція України : прийнята на п'ятій сесії Верхов. Ради 
України 28 черв. 1996 р. ; Закон України "Про внесення змін до 
Конституції України" № 2222-IV від 8.12.2004 р. Київ : Велес, 2005. 
48 с. ("Офіційний документ"). Втратив чинність 
7. Міжнародний пакт про цивільні і політичні права: ратифіковано 
Указом Президії Верховної Ради Української РСР N 2148-VIII ( 
2148-08 ) від 19.10.73 // Офіційний веб-портал Верховної Ради 
України. Законодавство України. URL:    
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_043. 
8. Національна стратегія сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Україні на 2016 - 2020 роки 
/ http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/68/2016. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/966-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/573-2013-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1708-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2558-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_043
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/68/2016
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9. Про затвердження Переліку соціальних послуг, що надаються 
особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не 
можуть самостійно їх подолати 
/ http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1614-12. 
8. Про основи соціального захисту бездомних громадян і 
безпритульних дітей : Закон України від 2 черв. 2005 р. // Відомості 
Верховної Ради України. 2005. № 26. Ст. 354. 

 
ОСНОВНІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ДЖЕРЕЛА 

(наукова бібліотека СУМДУ) 
 

1. Лукашевич, М. П. Соціальна робота. Теорія і практика : 
підручник / М. П. Лукашевич, Т. В. Семигіна. – Київ : Каравела, 
2011. – 368 с. 
2. Карпенко, О. Г. Теорія та практика соціальної роботи : навч. 
посіб. / О. Г. Карпенко, Н. Ф. Романова. – Київ : Слово, 2015. – 408 
с. 
3. Кривоконь, Н. І. Проблеми соціальної роботи та соціальної 
політики в Україні : навч. посіб. / Н. І. Кривоконь. – Чернігів : 
Чернігівський держ. технологічний ун-т, 2012. – 320 с. 
4. Психологія соціальної роботи : підручник / Ю. М. Швалб, 
Л. П. Люта, Н. Ю. Максимова ; ред. Ю.М. Швалб. – Київ : Київський 
нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2014. – 448 с. 
 

ДОДАТКОВІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ДЖЕРЕЛА 
 
Соціальна робота: загальні положення 
 
1. Barker R. The social work dictionary. 4th edition / R. Barker. –
Washington, DC: NASW Press, 1999. – 528 с. 
2. Gentle-Genitty C. Social Work Theory and Application to Practice: 
The Students’ Perspectives / C. Gentle-Genitty, H. Chen, I. Karikari, 
C. Barnett // Journal of Higher Education Theory and Practice. 2014. 
Vol. 14(1). С. 36–47. 
3. Herz M. ‘Doing’ Social Work: Critical Considerations on Theory and 
Practice in Social Work / M. Herz, T. Johansson. // Advances in Social 
Work. – 2012. – №13. – С. 527–540. 
4. Hicks S. Theory and social work: A conceptual review of the 
literature / Stephen Hicks. // International journal of Social Welfare. – 
2016. – №25. – С. 399–414. 
5. Kraus B. The Relationship of Social Pedagogy and Social Work / B. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1614-12


 46 

Kraus, S. Hoferková. // Social Education. – 2016. – №4. – С. 57–71. 
6. Бегаль О. Сутність соціальної роботи: теоретико-методологічні 
принципи дослідження / О. Бегаль // Гуманітарний вісник 
Запорізької державної інженерної академії, 2013, № 55. – С. 81–
90. 
7. Безпалько О. В. Теорія і практика соціально-
педагогічної роботи з дітьми та учнівською молоддю в 
територіальній громаді : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.05 
/ О. В. Безпалько. – Луганськ, Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка, 
2007. – 44 с. 
8. Горпинич О. В. Соціальна робота як фактор формування 
громадянського суспільства : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 
09.00.03 / О. В. Горпинич. –Київ, Ін-т вищ. освіти АПН України, 
2005. – 18 с. 
9. Клименюк Н. В. Виховання гуманності у майбутніх соціальних 
працівників в умовах професійної підготовки : автореф. дис. ... 
канд. пед. наук : 13.00.07 / Н. В. Клименюк. – Херсон, Херсонськи 
держ. ун-т, 2007. – 19 с. 
10. Кубіцький С. О. Сучасні технології соціальної роботи: світовий 
досвід та тенденції розвитку в Україні : монографія / С. О. 
Кубицький. – Київ: Видавничий центр НУБіП України, 2015. – 330 
с. 
11. Тищенко О. Сутність соціальної роботи як складової 
соціального забезпечення / О. Тищенко // Юридичний вісник. 
Повітряне і космічне право. 2013. № 3. – С. 97–101. 
 
Соціальна робота з людьми похилого віку 
 
1. Житинська М. Соціально-педагогічна підтримка життєдіяльності 
осіб похилого віку в умовах територіального центру соціального 
обслуговування : дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / М. Житинська. 
– Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2018. – 250 с. 
2. Коленіченко Т. Деякі особливості соціальної роботи з людьми 
похилого віку Т. Коленіченко // Науковий часопис НПУ імені 
М. П. Драгоманова. 2008. Вип. 7. – С. 92–99. 
3. Якубова Л. А., Труш Н. П. Порівняльний аналіз особливостей 
організації соціальної роботи з людьми похилого віку в Україні та 
за кордоном / Л. А. Якубова, Н. П. Труш // Науковий вісник 
Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. 
Соціальна робота. 2015. – Вип. 36. – С. 209-211. 
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2015_36_69 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668850:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.%20%D0%A1%D0%BE%D1%86.
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668850:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.%20%D0%A1%D0%BE%D1%86.
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668850:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.%20%D0%A1%D0%BE%D1%86.
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvuuped_2015_36_69


 47 

4. Савельчук І. Інноваційні методи соціальної роботи з людьми 
похилого віку: специфіка та особливості провадження / 
І. Савельчук // Молодий вчений, 2015. – № 2(17). – С. 95–98. 
 
Соціальна робота з людьми, які мають функціональні 
обмеження 
 
1. Біла О. О. Волонтерська робота з дітьми із обмеженими 
можливостями здоров’я (порівняльний контекст) / О. О. Біла // 
Наукові праці Чорноморського державного університету імені 
Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"] Сер. : 
Педагогіка, 2010. – Т. 123, вип. 110. – С. 66-72. – URL: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduped_2010_123_110_13. 
2.  Ворощук О. Д. Робота з людьми з особливими потребами : 
методичні рекомендації / О. Д. Ворощук. – Івано-Франківськ, 2007. 
– 70 с. 
3. Ревть А. Інноваційний досвід соціально-реабілітаційної роботи 
з дітьми-інвалідами та їх батьками в Україні / А. Реветь // 
Людинознавчі студії. Педагогіка. 2015. Вип. 1(33). С. 169-175.  
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lstud_2015_1(33)__22. 
4. Ревть А. Сутність та специфіка організації соціальної роботи з 
дітьми із функціональними обмеженнями / А. Реветь // Молодь і 
ринок. 2016. № 8. С. 38-42. URL: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2016_8_10. 
 
Соціальна робота з людьми, які мають психічні розлади 
 
1. Пріб Г. Соціальна психіатрія і наркологія : навчальний посібник 
Г. Пріб. – . Київ: ІПК ДСЗУ, 2016. – 255 с. 
2. Ревука Т., Крайніков Е. Особливості ресоціалізації та 
реабілітації осіб, хворих та психічні розлади / Т. Ревука, 
Е. Крайніков // Психологія. Педагогіка. Соціальна робота. – 2013. 
– № 1(7). – С. 51–54. 
3. Чайка А. Надання допомоги людям похилого віку, які хворіють 
на психічні розлади через призму соціальної роботи / А. Чайка // 
Архів психіатрії. 2013. – Т. 19, № 3. – С. 134–144. 
 
Соціальна робота з людьми, залежними від психоактивних 
речовин 
 
1. Агарков О. Особливості соціальної роботи з наркозалежними 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduped_2010_123_110_13
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2016_8_10


 48 

клієнтами: теоретичний аналіз / О. Агарков // Сучасні суспільні 
проблеми у вимірі соціології управління : збірник наукових праць 
ДонДУУ. – 2014. – Т. XV, вип. 281. – С. 443–450. 
2. Бордюженко Т. Стан розробленості проблеми профілактики 
залежності підлітків від психоактивних речовин / Т. Бордюженко // 
Наукові записки Вінницького державного педагогічного 
університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і 
психологія. – 2013. – Вип. 40. – С. 371–375. 
3. Вакуленко О. В. Здоровий спосіб життя як соціально-
педагогічна умова становлення особистості у підлітковому віці: 
автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / О. В. Вакуленко. – 
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. – 
Київ, 2001. – 20 с. 
7. Соціальна робота з людьми, які живуть із ВІЛ/СНІДом 
1. ВІЛ-інфіковані діти: медичний догляд, психологічна підтримка, 
соціальний супровід, правовий захист / Н. В. Котова та ін. Київ : 
ТОВ К.І.С. 2010. – 176 с. 
2. Методичні рекомендації з узагальнення досвіду соціального 
супроводу та підтримки сімей, які виховують ВІЛ-інфіковану 
дитину. КИЇВ: Дитячий фонд ООН в Україні (ЮНІСЕФ), 
Український інститут соціальних досліджень, 2005. – 63 с. 
3. Соціально-психологічна робота з ВІЛ-позитивними дітьми та їх 
сім‘ями: процес розкриття ВІЛ-статусу дитині : методичний 
посібник [ заг. ред. Н. Ф. Романова]. – Київ : Інжиніринг, 2009. –148 
с. 
8. Соціальна робота з проблемними сім’ями 
1. Агарков О. Напрями соціальної роботи з молодою сім’єю: 
регіональний аспект  / О. Агарков // Грані,  2013. – № 11. – С. 69–
74. 
2. Петрів О. Нематеріальні форми соціальної підтримки сімей, які 
опинилися в складних життєвих обставинах / О. Петров. // Social 
Work and Education. – 2014. – № 1. – С. 100–107. 
3. Кияниця З. П., Петрочко Ж. В. Соціальна робота з вразливими 
сім’ями та дітьми : посіб. у 2-х ч.; Ч. І. Сучасні орієнтири та ключові 
технології / З. П. Кияниця, Ж. В. Петрочко. – Київ : ОБНОВА 
КОМПАНІ, 2017. – 256 с. 
9. Соціальна робота з дітьми, що залишилися без піклування 
батьків 
1. Державна доповідь про становище дітей в Україні (за 
підсумками 2010 року) / Т. Ф. Алєксєєнко та ін. – Київ, Міністерство 
України у справах сім’ї, молоді та спорту, Державний департамент 



 49 

з усиновлення та захисту прав дітей, Державний інститут сімейної 
та молодіжної політики.– 2011. – 195 c. 
2. Петрочко Ж. В. Дитина у складних життєвих обставинах: 
соціально-педагогічне забезпечення прав : монографія / 
Ж. В. Петрочко. – Рівне : Видавець О. Зень, 2010. – 368 с. 
3. Поляничко А. Особливості соціально-педагогічної діяльності в 
закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування / А. Поляничко // Педагогічні науки: теорія, історія, 
інноваційні технології. – 2013. – № 5(31). – С. 400–410. 
10. Соціальна робота з людьми, що зазнали насильства в 
сім’ї 
1. Войтова Л. Соціально-педагогічна робота щодо профілактики 
насильства над дітьми в сім'ї / Л. Войтова // Соціальна педагогіка: 
теорія та практика. – 2013. – № 1. – С. 79–86. 
2. Ліщинська О. А. Профілактика психологічного насильства у сім’ї 
та освітньому середовищі : методичні рекомендації / 
О. А. Ліщинська. –Київ : Міленіум, Національна академія 
педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної 
психології. – 2010. – 68 с. 
3. Махмадамінова Г. А. Соціалізація неповнолітніх у соціально 
неблагополучних сім’ях : автореф. дис. … канд. соціол. наук : 
22.00.04 / Г. А. Махмадамінова. – Київ, НАН України, Інститут 
соціології. – 2006. – 16 с. 
4. Порученко О. С., Євтушенко І. В. Вплив материнської 
депривації на формування злочинної поведінки. Ч. 1. / 
О. С. Порученко, І. В.  Євтушенко. – Київ : Марич, 2011. – 60 с. 
11. Соціальна робота з безробітними людьми 
1. Агарков О. А. Безробіття як соціальна проблема та об'єкт 
соціальної роботи: регіональний аспект / О. Агарков. – // Соціальні 
технології: актуальні проблеми теорії та практики. – 2013. – Вип. 
59–60. – С. 77–85. 
2. Штанська О. В. Зарубіжний досвід взаємодії державної 
молодіжної політики та політики зайнятості / О. В. Штанська. – 
URL: www.kbuapa.kharkov.ua/ebook/n/. 
3. Ортікова Н. В. Соціально-психологічні особливості клієнтів 
служби зайнятості / Н. В. Ортікова // Андрагогічні підходи у 
професійному навчанні безробітних : матеріали наук.-методол. 
семінару (15 травня 2013 р., м. Київ) [ уклад. : Л. М. Капченко ]. – 
Київ : ІПК ДСЗУ, 2013. – С. 146-153. 
12. Соціальна робота з бездомними людьми 
1. Грига І., Кабаченко Н. Розуміння бездомності: підходи до 



 50 

вивчення / І. Грига, Н. Кабаченко // Магістеріум, 2004. – Вип. 15. – 
С. 56–68. 
2. Медвідь А. О. Соціальний захист бездомних осіб і 
безпритульних дітей : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 
/ Медвідь А. О. – Одеса, Нац. ун-т «Одеська юридична академія» 
– 2015. – 20 с. 
3. Попович В. Особливості вуличної соціальної роботи: 
регіональний аспект / В. Попович // Сучасні суспільні проблеми у 
вимірі соціології управління: збірник наукових праць. – Донецьк:  
ДонДУУ, 2014. – Т. XV, № 281. – С. 219–227. 
 


