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В умовах соціально- політичної кризи та економічної неста-
більності в яких перебуває Україна існує нагальна потреба у висо-
кокваліфікованих вітчизняних фахівцях, здатних розв’язувати 
комплексні проблеми в галузі соціальної роботи. Така потреба 
актуалізується зростанням соціальної напруги в суспільстві внас-
лідок окупації Криму, бойових дій в зоні ООС, що призвело до збіль-
шення числа внутрішньо переміщених осіб, появі нових категорій 
і груп населення, які потребують фахової соціальної допомоги.

Відомо, що своєчасне надання кваліфікованої допомоги 
людині, яка опинилася в складних життєвих обставинах, може 
істотно вплинути на її подальший життєвий шлях, запобігти не 
тільки соціальної дезадаптації людини, а в деяких випадках пси-
хологічному руйнуванню, навіть до повної деградації особисто-
сті і фізичної смерті. Ефективність надання соціальної допомоги 
ґрунтується на специфіці соціальної роботи з клієнтами різних 
уразливих груп населення, із розумінням сутності їх проблеми 
та врахуванням вікових та індивідуальних особливостей –саме ці 
питання розкриваються в даному посібники.

Представлений навчальний посібник розкриває основний 
зміст навчального матеріалу, передбаченого для вивчення дис-
ципліни «Соціальна робота з різними категоріями клієнтів», яка 
є базовим компонентом циклу професійно- орієнтованих дисци-
плін у підготовці майбутніх фахівців у галузі соціальної роботи. 
При розробці посібника ми намагалися охопити якомога більше 
категорій, що становлять групу ризику та потребують цілеспря-
мованої соціальної допомоги: розкриття змісту соціальної роботи, 
що пов’язана з вирішенням проблем молоді та людей похилого 
віку; осіб із наркотичної та алкогольної залежністю; соціального 
захисту внутрішньо переміщених осіб, жертв «торгівлі людьми» 
та осіб з обмеженими можливостями; висвітлення особливостей 
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соціальної роботи з учасниками бойових дій та членами їх сімей, з 
особами, що повернулися з місць позбавлення волі; питання соці-
ального захисту дітей і жінок які зазнали насилля в сім’ї, напрями 
соціальної роботи щодо попередження бездоглядності дітей. 
Безумовно, що обмеженість обсягу навчального посібника, не 
дозволила представити з належною повнотою всі категорії клієн-
тів соціальної роботи та всі наявні технології і методи надання їм 
допомоги, але це і неможливо врахуючи безліч напрямків в рам-
ках яких вирішуються проблеми окремої людини.

У посібнику розглядаються теоретичні засади, правове забез-
печення, напрями та окремі методи і технології соціальної роботи 
з зазначеними категоріями клієнтів, які потребують кваліфіко-
ваної соціально- психологічної допомоги. До кожного розділу 
навчального посібника дібрано список додаткової літератури 
для поглибленого вивчення, питання для самоконтролю знань, 
пропонуються творчі завдання та ситуаційні задачі з метою фор-
мування практичних навичок та відпрацювання фахових компе-
тенцій студентів. Теоретичний матеріал посібника доповнений 
додатками, які містять діагностичний інструментарій і методичні 
поради відносно роботи з окремої категорією клієнтів.

Сподіваємося, що практичні вправи, ситуаційні задачі, дис-
кусійні питання, діагностичні методики, що подані в посібники, 
допоможуть не тільки усвідомленому та творчому засвоєнню тео-
ретичних знань і формуванню фахових компетентностей студен-
тів, а також сприятиме розвитку стійкого інтересу до навчання, 
професійно- особистісному становленню майбутніх фахівців у 
галузі соціальної роботи та соціального забезпечення, здатних на 
високому професійному рівні розв’язувати комплексні соціальні 
проблеми виходячи із запиту кожного конкретного клієнта.


