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П Е Р Е Д М О В А

Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю “соціальна робота”.
Мета пропонованого посібника – надання професійної спрямованості підготовці майбутніх фахівців соціальної роботи в процесі вивчення ними курсу англійської мови у вищому навчальному закладі. Працюючи з посібником, студенти не просто засвоюють програмовий матеріал з курсу англійської мови, але й отримують досить значний обсяг інформації про соціальну роботу та особливості її забезпечення у Великобританії.
Посібник складається з 3 частин.
В першій – розкриваються загальні питання соціальної рботи, особливості її забезпечення у Великобританії, а також питання підготовки кадрів.
Друга частина включає 18 спеціально розроблених тематичних уроків. Крім текстів, які мають чітко виражену професійну спрямованість (“Соціальна робота”, “Соціальні послуги”, “Соціальна робота з людьми похилого віку” і т.п.), пропонуються різноманітні вправи, тлумачний словник.
Третя частина містить спеціально підібрані оригінальні тексти, в яких висвітлюються актуальні питання соціальної роботи. Ці тексти можуть бути використані для позааудиторного читання, реферування та анотування. 
Перша частина посібника підготована Пічкар О.П., друга – Гаврилюк Н.О., третя – спільно Гаврилюк Н.О. і Пічкар О.П.
Автори висловлюють щиру вдячність працівникам факультету соціальної роботи університету м.Данді (Шотландія), де вони проходили стажування і мали змогу зібрати необхідні матеріали для підготовки даного посібника, рецензентам І.В.Козубовській, В.В.Сагарді, А.Г.Гудманяну за цінні поради та зауваження. 



P R E F A C E 

This book is produced for students of Social Work departments. 
The aim of the book is the provision of professional focus to the future social work specialists training in the process of studying of the English language in the higher educational institution. While working with the book, students study the course of the English language according to the teaching programme and at the same time they receive knowledge about social work and peculiarities of its provision in Great Britain.
The book consists of 3 parts.
General questions of social work, the peculiarities of its provision in Great Britain, questions of personnel training are considered in the first part.
The second part includes 18 specially worked out thematical lessons. Different types of exercises, vocabulary sections, as well as texts with definite professional focus (“Social Work”, “Social Services”, “Social Work with Elderly People”, etc.) are proposed to the attention of a reader. 
The third part contains the specially selected original texts, where the topical questions of social work  are highlighted. These texts could be used for the out-of-doors reading, reference and annotation.
The first part of the book is prepared by Pichkar L., second – by Havryluk N., chapters of the third part are written to a common framework. 
Authors express special thanks to the staff of the Social Work Department of the Dundee University (Scotland), where they passed their probation period and had the possibility to collect the necessary material for this book. We express our sincere gratitude to reviewers – I.V. Kozubovska, V.V. Saharda, A.G.Gudmanian for their valuable advises and remarks.     
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У навчальному посібнику запропонований спеціальний курс англійської мови для студентів факультетів і відділень “соціальна робота”, який дає змогу майбутнім фахівцям не тільки засвоїти програмовий матеріал з англійської мови, але й отримати значний обсяг інформації про соціальну роботу як особливий вид професійної діяльності (на прикладі Великобританії), оскільки всі тексти, завдання, вправи, вміщені у посібнику, мають чітку професійну спрямованість.
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