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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Методика соціально-

педагогічної роботи» - ознайомлення з теорією і методами соціально-педагогічної 

роботи, сприяння оволодінню студентами методиками діяльності соціального 

педагога з окремими індивідами, групами, спільнотами. Основними методичними і 

навчальними посібниками з курсу є літературні джерела, що рекомендовані у 

програмі. 

Предметом вивчення дисципліни є методи та технології соціально-

педагогічної роботи. 

Завдання: 

 формування у студентів теоретичних уявлень з технологій роботи 

соціального педагога, її об’єкта і предмета дослідження, основних 

категорій;  

 формування цілісного уявлення про фактори і закономірності, що 

впливають на діяльність соціального педагога;  

 розкриття специфіки соціально-педагогічної діяльності та її 

гуманістичної спрямованості;  

 оволодіння основними методами, формами, технологіями і техніками 

соціально-педагогічної діяльності з різноманітними категоріями 

населення.  

Заплановані результати навчання:  
У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:  

 особливості соціально-педагогічної роботи; 

 основні поняття та методику соціально-педагогічної діяльності; 

 принципи роботи соціального педагога; 

 способи і критерії відбору матеріалу у роботі з клієнтами закладів; 

 методи та методики соціально-педагогічної роботи;  

вміти:  

 розробляти індивідуальні програми роботи з клієнтами; 

 поєднувати у соціально-педагогічній діяльності різні види роботи; 

 організовувати індивідуальні, групові і масові форми роботи. 

 

Програмні компетентності: 

  Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного, демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 7. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.  

ЗК 8. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 
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Спеціальні компетентності: 

СК 1. Розуміння сутності, значення і видів соціальної роботи та основних її 

напрямів (психологічного, соціально-педагогічного, юридичного, 

економічного, медичного). 

СК 7. Здатність розробляти шляхи подолання соціальних проблем і знаходити 

ефективні методи. 

СК 8. Здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із врахуванням їх 

індивідуальних потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та інших 

особливостей. 

СК 9. Здатність застосовувати сучасні технології та методи професійної 

діяльності. 

СК 10. Здатність взаємодіяти з клієнтами, представниками різних професійних 

груп та громад. 

Результати навчання: 

РН 4. Застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології та методи 

соціальної роботи для вирішення професійних задач. 

РН 5. Діяти соціально-відповідально на основі етичних принципів і стандартів 

соціальної роботи. 

РН 6. Використовувати методи профілактики, соціальної діагностики та 

сучасного інструментарію в професійній діяльності. 

РН 12. Знаходити рішення для покращення соціального добробуту та соціальної 

безпеки громадян. 

       РН 15. Знати теорію і володіти практикою професійного спілкування. 

 

Зміст дисципліни: 

Змістовний модуль І. Загальні методи та технології  соціально-педагогічної 

роботи. 

Тема 1. Теоретичні засади методів та технологій соціально-педагогічної 

роботи. 

Методи соціально-педагогічної діяльності. Соціальні технології – технології 

соціального функціонування суспільства. Класифікація соціальних технологій.  

Тема 2-3. Класифікація методів соціально-педагогічної роботи.  

Педагогічні, соціологічні, психологічні Фінансово-економічні методи, правові 

методи, медико-соціальні, організаційні методи, комунікативні методи, 

філософські методи. Нетрадиційні методи: методи лікувальної педагогіки, 

виховання природою, використання народної педагогіки.  

Семінарське заняття. Методи дослідження. Методи соціального виховання. 

Методи соціально-психологічної допомоги. 

Тема 4. Технологічні аспекти соціальної та соціально-педагогічної роботи. 

Технології соціальної роботи: сутність, специфіка, види. Характеристика 

технологій соціально-педагогічної роботи. Критерії ефективності реалізації 

соціально-педагогічних технологій. 
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Тема 5-6. Сутність та основні види організаційних форм соціально-

педагогічної діяльності. 

Організаційна форма соціально-педагогічної роботи, її ознаки. Класифікація 

організаційних форм соціально-педагогічної роботи: за домінуючим засобом 

впливу на клієнта (словесні, практичні, наочні); за складністю побудови 

(прості, складні, комплексні); за провідним напрямом діяльності 

(інтелектуальні, спортивно-туристичні, трудові, художньо-естетичні, 

краєзнавчі, екологічні); за часом проведення( довгочасні, короткочасні); за 

місцем проведення (кабінетні, вуличні).  

Семінарське заняття. Методи та форми індивідуальної, групової роботи та 

масової роботи. 

Тема 7. Методи та технології індивідуальної соціально-педагогічної роботи. 

Індивідуальна соціально-педагогічна робота, орієнтована на вирішення 

проблем суб'єкта. Етапи індивідуальної роботи. 

Тема 8. Методи та технології групової соціально-педагогічної роботи. 

Семінарське заняття. Поняття про метод групової роботи та його призначення. 

Етапи групової роботи. 

Тема 9-10. Комунікативні технології в роботі соціального педагога. 

Змістовні характеристики спілкування як технології. Завдання спілкування 

соціального педагога. Функції та етапи спілкування. Механізми впливу людей 

один на одного: зараження, навіювання, переконання,  наслідування. Засоби 

спілкування. Комунікативна компетентність соціального педагога. Основні 

комунікативні техніки в повсякденній практиці соціального педагога. 

Семінарське заняття. Блоки мовленнєвих умінь, як оптимальний варіант 

прояву комунікативності соціального педагога (працівника). Критерії 

професійних рівнів готовності до комунікативної дії. Мовленевий етикет у 

діловому спілкуванні соціального педагога (працівника). 

Тема 11-12. Методи та технології соціальної діагностики. 

Сутність поняття «соціальна діагностика». Етапи та принципи здійснення 

соціальної діагностики. Проблеми соціальної діагностики.  

Семінарське заняття. Методи проведення соціальної діагностики. 

Тема 13. Методи та технології соціальної профілактики в соціально-

педагогічній роботі. 

Теоретичні засади технології соціальної профілактики Основна мета 

проведення соціальної профілактики. Види профілактики, рівні її здійснення. 

Методи проведення соціальної профілактики. Структура процесу соціальної 

профілактики. Форми організації профілактики. Стратегії та принципи 

профілактики. 

Тема 14. Методи та технології соціальної корекції. 

Семінарське заняття. Поняття соціальної корекції. Принципи корекційної 

роботи. Принципи корекційно-педагогічної роботи. Напрями здійснення 

соціальної корекції. Психолого-педагогічні методи корекційного впливу. 

Соціальна корекція в умовах конфлікту. Взаємозв'язок та взаємозумовленість 

соціальної корекції та терапії. 

Тема 15. Методи та технології соціальної експертизи. 
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Поняття соціальної експертизи. Мета, завдання, функції соціальної експертизи. 

Об’єкти та суб’єкти соціальної експертизи. Організаційні моделі соціальної 

експертизи. Методи соціальної експертизи. 

Тема 16. Методи та технології соціальної реабілітації. 

Семінарське заняття. Соціальна реабілітація як напрям соціально-педагогічної 

роботи. Об’єкти, предмет соціальної реабілітації. Суб’єкти соціальної 

реабілітації. Види соціальної реабілітації. Структура процесу соціальної 

реабілітації. Форми організації соціальної реабілітації. 

Тема 17-18. Методи та технології проєктування в соціально-педагогічній 

роботі. 

Сутність соціального проектування. Принципи соціального проектування. 

Суб’єкти та об’єкти соціального проектування. Характеристика етапів 

соціального проектування. Стратегії проектної діяльності. Методи й методики 

соціального проектування. 

Практичне заняття. Поняття соціального проекту та основні вимоги до нього. 

Типологія соціальних проектів: типи проектів за характером проектованих 

змін; типи проектів за їх значущістю; типи проектів за напрямками діяльності; 

типи проектів за особливостями фінансування; типи проектів за їх 

масштабами; типи проектів за термінами реалізації; типи проектів за їх 

взаємовпливом;  типи педагогічних проектів. Класифікація проектів соціальної 

спрямованості. Алгоритм роботи над проектом. Аналіз соціально-педагогічних 

проектів студентами. 

Тема 19-20. Консультування як технологічний спосіб вирішення соціально-

педагогічних проблем. 

Загальна характеристика та види соціально-педагогічного спілкування, як 

засобу консультативної допомоги. Індивідуальне та групове консультування. 

Соціально-педагогічні технології сімейного консультування. типи соціально-

педагогічного консультування сім'ї.  

Практичне заняття. Сутність телефонного консультування.  Основні етичні 

принципи консультативної телефонної допомоги. Характеристика ролей 

консультанта. Основні правила і принципи ведення розмови по телефону. 

Аналіз мови, голосу. Прийоми слухання. Основні типи питань в ході 

телефонного консультування. Кроки  телефонного консультування. Помилки 

телефонної консультації. Рольова гра «Консультант - клієнт». 

Тема 21. Контроль знань модуля №1. 

Змістовний модуль ІІ. Спеціальні методи та технології соціально-

педагогічної роботи. 

Тема 22-23. Методи та технології вуличної соціальної роботи. 

Мета та завдання вуличної соціальної роботи. Знання та вміння соціального 

педагога, що працює в умовах вуличного простору. Стратегія організації 

вуличної соціальної роботи. Обов’язки членів бригади вуличної соціальної 

роботи.  

Практичне заняття. Особливості організації ігрових технік в умовах вуличної 

соціальної роботи. 

Тема 24-25. Технологія організації соціального патронажу.  
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Поняття та види соціального патронажу. Мета соціального патронажу. 

Об’єкти соціального патронажу.  

Семінарське заняття. Організація патронажу сім'ї і дітей. Завдання соціально-

педагогічного патронажу сім'ї. Функції та основні принципи соціально-

педагогічного патронажу сім’ї. 

Тема 26-27. Рекламно-інформаційна діяльність соціального педагога. 

Засоби масової інформації (ЗМІ) як особливий чинник впливу на спосіб життя 

людини. Стратегія та тактика інформаційної діяльності соціального педагога. 

Соціальна реклама: сутність, специфіка, можливості використання в соціально-

педагогічній роботі. Історія, предмет, завдання та цілі соціальної реклами. Види 

рекламно-інформаційних послуг.  

 Практичне заняття. Створення і використання прес-релізу як форми взаємодії 

зі ЗМІ. Аналіз різних видів інформаційно-рекламної продукції соціальних 

служб. 

Тема 28-29. Технології соціально-педагогічної роботи з сім'єю. 

Типологія сімейної структури. Тенденцій розвитку сучасної сім’ї. Основні 

проблеми сучасної сім’ї. Особливості роботи соціального педагога з різними 

типами сімей.  

Семінарське заняття. Типи допомоги, якої потребують сім'ї з боку соціальних 

служб. Технології допомоги потерпілим від жорстокості в сім'ї. Характеристика 

технологій, спрямованих на підтримку стабільності сім'ї. Зміст рівнів 

технологій соціальної роботи з неблагополучною у виховному плані сім'єю. 

Тема 30-31. Технології соціально-педагогічної роботи з важковиховуваними 

дітьми. 

Найбільш типові позиції важких підлітків у сім'ї. Напрямки педагогічної 

діяльності щодо профілактики і попередження соціально-негативних форм 

девіантної поведінки дітей та підлітків.  

Семінарське заняття. Соціально-педагогічна діяльність у спеціалізованих 

закладах для важковиховуваних неповнолітніх. 

Тема 32-33. Технології профілактики адитивної поведінки у молодіжному 

середовищі. 

Адиктивна поведінка: поняття і сутність. Синдром залежності. Ознаки 

вживання підлітками наркогенних засобів.  

Семінарське заняття. Форми і методи профілактики адиктивної поведінки 

серед учнівської молоді. Первинна, вторинна і третинна профілактика 

залежностей. 

Тема 34-35. Технології соціально-педагогічної роботи з дітьми вулиці. 

Загальна характеристика явища дитячої бездоглядності та безпритульності. 

Основні причин поширення безпритульності в Україні.  

Семінарське заняття. Технології взаємодії суспільних інституцій у процесі 

здійснення соціально-педагогічної підтримки дітей вулиці. 
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Тема 36. Контроль знань модуля №2. 

Змістовний модуль ІІІ. Методика соціально-педагогічної роботи в різних 

сферах призначення і застосування. 

Тема 37-38. Методика організації соціально-педагогічної роботи в закладах 

освіти. 

Заклади, які належать до системи освіти. Основні завдання соціально-

педагогічної роботи в освітніх закладах, напрямки роботи. Функції діяльності 

соціального педагога в закладах освіти. Напрямки участі шкільного соціального 

педагога у виховному процесі. Документація соціального педагога в школі.  

Практичне заняття. Аналіз студентами документів закладів освіти. Категорії 

документів соціального педагога в закладі освіти: обліково-

реєстраційні(паспорт кабінету, журнал реєстрації виконаних робіт, картотека 

психологічної літератури, методичних матеріалів, тестотека застосованих 

методик); довідково-інформаційні(керівні, нормативні, методичні матеріали 

Міністерства освіти і науки України, міських та районних управлінських служб 

(Положення про психологічну службу, Етичний кодекс соціального педагога, 

Декларація прав дитини, функціональні обов'язки тощо); для службового 

використання (план роботи на рік, місяць, щотижневий; календарний план та 

розклад уроків (факультативів), тренінгів, корекційних та розвивальних занять 

на півріччя; режим роботи соціального педагога, затверджений керівником 

освітнього закладу; журнал попереднього запису на індивідуальні та групові 

консультації; матеріали звітів про виконану роботу; навчально-тематичні плани 

роботи з батьками, вчителями, учнями; тексти доповідей; матеріали науково-

практичних семінарів, конференцій, нарад). 

Тема 39. Принципи та зміст соціально-педагогічної діяльності в позашкільному 

закладі. 

Сутність та специфіка діяльності позашкільних навчальних закладів. 

Соціально-педагогічний зміст діяльності позашкільних навчальних закладів. 

Тема 40-41. Методики профорієнтаційної роботи соціального педагога в школі. 

Зміст, мета, завдання та функції профорієнтаційної роботи Сутність і зміст 

профорієнтації підлітків. Технологічні та методичні характеристики видів 

профорієнтаційної роботи. 

Практичне заняття. Методики самовивчення професійних схильностей та 

інтересів. Методика «Карта інтересів». Методика для виявлення професійних 

нахилів (Л. Йовайши). Методика «Людина-машина». Методика «Типологія 

особистості та привабливе професійне середовище». 

Тема 42-43. Технології організації молодіжного дозвілля. 

Теоретичні основи дозвіллєвої діяльності у молодіжному середовищі. 

Концепції, специфічні ознаки, основні параметри, функції, рівні, 

закономірності та принципи дозвілля.  

Практичне заняття. Методика організації дозвілля дітей та молоді. Вимоги до 
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ігор в дозвіллєвій діяльності. 

Тема 44-45. Соціально-педагогічна робота з сім'ями, які опинилися у складних 

життєвих обставинах. 

Причини, за яких сім'я з дітьми потрапляє у складні життєві обставини. 

Напрями та форми соціальної роботи з сім'ями, які опинилися у складних 

життєвих обставинах.  

Семінарське заняття. Алгоритм соціального супроводу сімей, які перебувають 

у складних життєвих обставинах. 

Тема 46-47. Соціально-педагогічна робота в закладах інтернатного типу. 

Основні типи інтернатних закладів, причини їх створення. Особливості 

навчального-виховного процесу в цих закладах. Основні завдання діяльності 

соціального педагога в інтернатних установах.  

Семінарське заняття. Напрямки та зміст роботи соціального педагога з дітьми-

сиротами та дітьми, що залишилися без батьківського піклування, в умовах 

державних закладів. 

Тема 48-49. Соціально-педагогічна робота в пенітенціарних закладах. 

Закономірності та принципи роботи соціального педагога з неповнолітніми в 

умовах позбавлення волі. Функції соціального педагога в пенітенціарних 

установах для неповнолітніх.  

Семінарське заняття. Основні напрями діяльності соціального педагога в 

пенітенціарних установах для неповнолітніх: правовий аспект соціальної 

роботи в пенітенціарних установах для неповнолітніх; психологічний аспект 

соціальної роботи з неповнолітніми злочинцями. Основні методи роботи 

соціального педагога з неповнолітніми в умовах позбавлення волі. 

Тема 50-51. Методи попередження насильства над дітьми. 

Соціальні і психологічні проблеми сімейного насилля. Цикл насильства. 

Типологія насильства. Особливості психолого-педагогічної роботи з дітьми, які 

зазнали насильства. Міжнародні документи які забезпечують на законодавчому 

рівні захист дитини від насильства.  

Семінарське заняття. Попереджувальні заходи проти насильства над дітьми. 

Основні форми жорстокого поводження з дітьми. Вплив ситуації насильства на 

формування особистості людини. Вироблення навичок роботи з дітьми, які 

зазнали насильства. 

Тема 52-53. Технології соціально-педагогічної роботи з сім’єю, що виховує 

дитину з особливими потребами. 

Мета, зміст та особливості роботи з батьками, які виховують дитину з 

особливими потребами. Сутність соціально-педагогічної діяльності з батьками 

дітей з особливими потребами.  

Семінарське заняття. Типові проблеми батьків дитини з особливими 

потребами, які знижують їх адаптивні можливості. Сутність соціально-

педагогічної роботи з батьками дітей з особливими потребами. Характеристика 
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змісту роботи з сім’єю. Алгоритм роботи соціального педагога з сім’єю 

дитини з особливими потребами. 

Тема 54-55. Технології соціально-педагогічної підтримки осіб з обмеженими 

можливостями. 

Концептуальний підхід до соціально-педагогічної реабілітації дітей з 

обмеженими функціональними можливостями. Моделі соціальної реабілітації 

дітей з функціональними обмеженнями.  

Семінарське заняття. Вивчення стану та діагностика дитячої інвалідності. 

Зміст реабілітації дітей з функціональними обмеженнями. 

Тема 56. Контроль знань модуля №3 
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1. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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III семестр 

Змістовний модуль І. Загальні методи та технології  

соціально-педагогічної роботи 

Тема 1. Теоретичні засади 

методів та технологій 

соціально-педагогічної 

роботи 

Самостійна робота. 

Педагогічні методи 

соціально-педагогічної 

роботи. 

4 2   2      

Тема 2-3. Класифікація 

методів соціально-

педагогічної роботи 

Самостійна робота. 

Заповнити таблицю 

«Класифікація соціально-

педагогічних технологій». 

6 2  2 2      

Тема 4. Технологічні 

аспекти соціальної та 

соціально-педагогічної 

роботи 

2 2         

Тема 5-6. Сутність та 

основні види 

організаційних форм 

соціально-педагогічної 

діяльності 

Самостійна робота. 

Запропонувати власні 

приклади (проєкти) 

організаційних форм 

соціально-педагогічної 

роботи. 

7 2  2 3      

Тема 7. Методи та 

технології індивідуальної 

соціально-педагогічної 

роботи 

Самостійна робота. 

5 2   3      
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Опишіть будь-яку реальну 

ситуацію спілкування із 

клієнтом, проаналізуйте 

проблему й складіть план 

втручання. 

Тема 8. Методи та 

технології групової 

соціально-педагогічної 

роботи. 

Самостійна робота. 

Визначите завдання 

різноманітних груп само- 

і взаємодопомоги (жінки, 

що постраждали від 

насильства; молоді сім’ї, 

що мають дитину з 

особливими потребами; 

люди, що живуть із ВІЛ-

інфекцією; молоді люди з 

обмеженою мобільністю 

тощо). 

5   2 3      

Тема 9-10. Комунікативні 

технології в роботі 

соціального педагога 

Самостійна робота. 

Розробити тематику 

соціально-педагогічних 

бесід для різних груп 

клієнтів. 

7 2  2 3      

Тема 11-12. Методи та 

технології соціальної 

діагностики 

4 2  2       

Тема 13. Методи та 

технології соціальної 

профілактики в соціально-

педагогічній роботі. 

Самостійна робота. 

Підготовка до 

семінарського заняття 

«Методи та технології 

соціальної корекції». 

5 2   3      

Тема 14. Методи та 

технології соціальної 

корекції 

2   2       

Тема 15. Методи та 

технології соціальної 

експертизи. 

5 2   3      
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Самостійна робота. 

Розробіть і запропонуйте 

критерії оцінки усного 

виступу (схему, шкалу 

тощо). 

Тема 16. Методи та 

технології соціальної 

реабілітації. 

Самостійна робота. 

Пошук та підбір форм 

роботи для організації 

роботи із засудженими. 

5   2 3      

Тема 17-18. Методи та 

технології проєктування в 

соціально-педагогічній 

роботі.  

Самостійна робота. 

Проаналізуйте ситуації та 

визначте інформантів, 

зміст додаткової 

інформації та нормативні 

й програмні документи, 

які необхідні для її 

аналізу. 

7 2  2 3      

Тема 19-20. 

Консультування як 

технологічний спосіб 

вирішення соціально-

педагогічних проблем. 

Самостійна робота. 

Підготовка до контролю 

знань модуля №1 

7 2  2 3      

Тема 21. Контроль знань 

модуля №1 

2   2       

Змістовний модуль ІІ. Спеціальні методи та технології  

соціально-педагогічної роботи 

Тема 22-23. Методи та 

технології вуличної 

соціальної роботи. 

Самостійна робота. 

Розробити картотеку 

«Ігри нашого двору» 

(використання відомих 

вуличних ігор в практиці 

соціально-педагогічної 

роботи). 

7 2  2 3      

Тема 24-25. Технологія 7 2  2 3      
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організації соціального 

патронажу. 

Самостійна робота. 

Складіть схему системи 

соціального патронажу 

дітей, що перебувають у 

складній життєвій 

ситуації 

Тема 26-27. Рекламно-

інформаційна діяльність 

соціального педагога. 

Самостійна робота. 

Створення рекламно-

інформаційного продукту 

на довільну соціальну 

тематику. 

7 2  2 3      

Тема 28-29. Технології 

соціально-педагогічної 

роботи з сім'єю. 

Самостійна робота. 

Розробіть прес-реліз 

запрошення на фестиваль 

сім’ї 

7 2  2 3      

Тема 30-31. Технології 

соціально-педагогічної 

роботи з 

важковиховуваними 

дітьми 

4 2  2       

Тема 32-33. Технології 

профілактики адитивної 

поведінки у молодіжному 

середовищі. 

Самостійна робота. 

Робота соціального 

педагога з співзалежними 

6 2  2 2      

Тема 34-35. Технології 

соціально-педагогічної 

роботи з дітьми вулиці. 

Самостійна робота. 

Підготовка до контролю 

знань модуля 2 

7 2  2 3      

Тема 36. Контроль знань 

модуля №2 

2   2       

Разом за 3 семестр 120 36  36 48      

IV семестр 

Змістовний модуль ІІІ. Методика соціально-педагогічної роботи в різних 

сферах призначення і застосування 
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Тема 37-38. Методика 

організації соціально-

педагогічної роботи в 

закладах освіти. 

Самостійна робота. 

Документація 

соціального педагога в 

школі 

6 2  2 2      

Тема 39. Принципи та 

зміст соціально-

педагогічної діяльності в 

позашкільному закладі. 

4 2         

Тема 40-41. Методики 

профорієнтаційної 

роботи соціального 

педагога в школі. 

Самостійна робота. 

Виконання 

профорієнтаційних 

методик 

6 2  2 2      

Тема 42-43. Технології 

організації молодіжного 

дозвілля. Самостійна 

робота. Види дозвілля, 

які можна організувати 

під час шкільних канікул 

6 2  2 2      

Тема 44-45. Соціально-

педагогічна робота з 

сім'ями, які опинилися у 

складних життєвих 

обставинах. Самостійна 

робота. Алгоритм 

соціального супроводу 

сімей, які перебувають у 

СЖО 

6 2  2 2      

Тема 46-47. Соціально-

педагогічна робота в 

закладах інтернатного 

типу. Самостійна 

робота. Адаптація дітей 

до закладів інтернатного 

типу. 

6 2  2 2      

Тема 48-49. Соціально-

педагогічна робота в 

пенітенціарних закладах. 

Самостійна робота. 

Підготовка до 

7 2  2 3      
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семінарського заняття 

«Соціально-педагогічна 

робота в пенітенціарних 

закладах» 

Тема 50-51. Методи 

попередження 

насильства над дітьми. 

Самостійна робота. 

Аналіз рівнів 

профілактики 

насильства. 

6 2  2 2      

Тема 52-53. Технології 

соціально-педагогічної 

роботи з сім’єю, що 

виховує дитину з 

особливими потребами. 

Самостійна робота. 

Підібрати тренінгові 

вправи і розробити міні-

тренінг для батьків дітей 

з особливими потребами 

6 2  2 2      

Тема 54-55. Технології 

соціально-педагогічної 

підтримки осіб з 

обмеженими 

можливостями. 

Самостійна робота. 

Психологічний портрет 

дитини з порушеннями 

зору, слуху, ДЦП 

7 2  2 3      

Тема 56. Контроль знань 

модуля №3 

2   2       

Разом за 4 семестр 60 20  20 20      

Разом за 3-4 семестр 180 56  56 68      

 

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Зміст лекційного курсу для студентів денної форми навчання 

III семестр 

 

№ 

з/п 

 

Перелік тем лекцій 

Кількі

сть 

годин 

1 Теоретичні засади методів та технологій соціально-

педагогічної роботи.  

Методи соціально-педагогічної діяльності. Соціальні 

технології – технології соціального функціонування суспільства. 

Класифікація соціальних технологій.  

2 



 16 

2 Класифікація методів соціально-педагогічної діяльності. 

Педагогічні, соціологічні, психологічні Фінансово-економічні 

методи, правові методи, медико-соціальні, організаційні методи, 

комунікативні методи, філософські методи. Нетрадиційні методи: 

методи лікувальної педагогіки, виховання природою, використання 

народної педагогіки. Методи дослідження. Методи соціального 

виховання. Методи соціально-психологічної допомоги. 

2 

3 Технологічні аспекти соціальної та соціально-педагогічної 

роботи 

Технології соціальної роботи: сутність, специфіка, види. 

Характеристика технологій соціально-педагогічної роботи. Критерії 

ефективності реалізації соціально-педагогічних технологій. 

2 

4 Сутність та основні види організаційних форм соціально-

педагогічної діяльності 

Організаційна форма соціально-педагогічної роботи, її ознаки. 

Класифікація організаційних форм соціально-педагогічної роботи: 

за домінуючим засобом впливу на клієнта (словесні, практичні, 

наочні); за складністю побудови( прості, складні, комплексні); за 

провідним напрямом діяльності (інтелектуальні, спортивно-

туристичні, трудові, художньо-естетичні, краєзнавчі, екологічні); за 

часом проведення( довгочасні, короткочасні); за місцем проведення 

(кабінетні, вуличні). Методи та форми індивідуальної, групової 

роботи та масової роботи. 

2 

5 Методи та технології індивідуальної соціально-

педагогічної роботи 

Індивідуальна соціально-педагогічна робота, орієнтована на 

вирішення проблем суб'єкта. Етапи індивідуальної роботи.  

2 

6 Комунікативні технології в роботі соціального педагога 

Змістовні характеристики спілкування як технології. Завдання 

спілкування соціального педагога. Функції та етапи спілкування. 

Механізми впливу людей один на одного: зараження, навіювання, 

переконання,  наслідування. Засоби спілкування. Комунікативна 

компетентність соціального педагога. Основні комунікативні 

техніки в повсякденній практиці соціального педагога.  

2 

7 Методи та технології соціальної діагностики. 

Сутність поняття «соціальна діагностика». Етапи та принципи 

здійснення соціальної діагностики. Проблеми соціальної 

діагностики. Методи проведення соціальної діагностики.  

2 

8 Методи та технології соціальної профілактики в 

соціально-педагогічній роботі. 

Теоретичні засади технології соціальної профілактики 

Основна мета проведення соціальної профілактики. Види 

профілактики, рівні її здійснення. Методи проведення соціальної 

профілактики. Структура процесу соціальної профілактики. Форми 

організації профілактики. Стратегії та принципи профілактики 

2 

9 Методи та технології соціальної експертизи. 

Поняття соціальної експертизи. Мета, завдання, функції соціальної 

2 
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експертизи. Об’єкти та суб’єкти соціальної експертизи. 

Організаційні моделі соціальної експертизи. Методи соціальної 

експертизи. 

10 Методи та технології проектування в соціально-

педагогічній роботі 

Сутність соціального проектування. Принципи соціального 

проектування. Суб’єкти та об’єкти соціального проектування. 

Характеристика етапів соціального проектування. Стратегії 

проектної діяльності. Методи й методики соціального проектування. 

2 

11 Консультування як технологічний спосіб вирішення 

соціально-педагогічних проблем 

Загальна характеристика та види соціально-педагогічного 

спілкування, як засобу консультативної допомоги. Індивідуальне та 

групове консультування. Соціально-педагогічні технології сімейного 

консультування. типи соціально-педагогічного консультування сім'ї. 

Консультування по телефону як різновид соціально-педагогічної 

допомоги. 

2 

12 Методи та технології вуличної соціальної роботи. 

Мета та завдання вуличної соціальної роботи. Знання та вміння 

соціального педагога, що працює в умовах вуличного простору. 

Стратегія організації вуличної соціальної роботи. Обов’язки членів 

бригади вуличної соціальної роботи. Особливості організації ігрових 

технік в умовах вуличної соціальної роботи.  

2 

13 Технологія організації соціального патронажу.  

Поняття та види соціального патронажу. Мета соціального 

патронажу. Об’єкти соціального патронажу. Організація патронажу 

сім'ї і дітей. Завдання соціально-педагогічного патронажу сім'ї. 

Функції та основні принципи соціально-педагогічного патронажу 

сім’ї.  

2 

14 Рекламно-інформаційна діяльність соціального педагога. 

Засоби масової інформації (ЗМІ) як особливий чинник впливу 

на спосіб життя людини. Стратегія та тактика інформаційної 

діяльності соціального педагога. Соціальна реклама: сутність, 

специфіка, можливості використання в соціально-педагогічній 

роботі. Історія, предмет, завдання та цілі соціальної реклами. Види 

рекламно-інформаційних послуг. Створення і використання прес-

релізу як форми взаємодії зі ЗМІ. Аналіз різних видів інформаційно-

рекламної продукції соціальних служб.  

2 

15 Технології соціально-педагогічної роботи з сім’єю.  

Типологія сімейної структури. Тенденцій розвитку сучасної 

сім’ї. Основні проблеми сучасної сім’ї. Особливості роботи 

соціального педагога з різними типами сімей. Типи допомоги, якої 

потребують сім'ї з боку соціальних служб. Технології допомоги 

потерпілим від жорстокості в сім'ї. Характеристика технологій, 

спрямованих на підтримку стабільності сім'ї. Зміст рівнів технологій 

соціальної роботи з неблагополучною у виховному плані сім'єю. 

2 

16 Технології соціально-педагогічної роботи з 2 
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важковиховуваними дітьми. 

Найбільш типові позиції важких підлітків у сім'ї. Напрямки 

педагогічної діяльності щодо профілактики і попередження 

соціально-негативних форм девіантної поведінки дітей та підлітків. 

Соціально-педагогічна діяльність у спеціалізованих закладах для 

важковиховуваних неповнолітніх.  

17 Технології профілактики адитивної поведінки у 

молодіжному середовищі. 

Адиктивна поведінка: поняття і сутність. Синдром залежності. 

Ознаки вживання підлітками наркогенних засобів. Форми і методи 

профілактики адиктивної поведінки серед учнівської молоді. 

Первинна, вторинна і третинна профілактика залежностей.  

2 

18 Технології соціально-педагогічної роботи з дітьми вулиці.  

Загальна характеристика явища дитячої бездоглядності та 

безпритульності. Основні причин поширення безпритульності в 

Україні. Технології взаємодії суспільних інституцій у процесі 

здійснення соціально-педагогічної підтримки дітей вулиці. 

2 

 Разом за III семестр 36 

 

IV семестр 

 

19 Методика організації соціально-педагогічної роботи в 

закладах освіти. 

Заклади, які належать до системи освіти. Основні завдання 

соціально-педагогічної роботи в освітніх закладах, напрямки роботи. 

Функції діяльності соціального педагога в закладах освіти. Напрямки 

участі шкільного соціального педагога у виховному процесі. 

Документація соціального педагога в школі. Категорії документів 

соціального педагога в закладі освіти: обліково-реєстраційні(паспорт 

кабінету, журнал реєстрації виконаних робіт, картотека 

психологічної літератури, методичних матеріалів, тестотека 

застосованих методик); довідково-інформаційні(керівні, нормативні, 

методичні матеріали Міністерства освіти і науки України, міських та 

районних управлінських служб (Положення про психологічну 

службу, Етичний кодекс соціального педагога, Декларація прав 

дитини, функціональні обов'язки тощо); для службового 

використання (план роботи на рік, місяць, щотижневий; календарний 

план та розклад уроків (факультативів), тренінгів, корекційних та 

розвивальних занять на півріччя; режим роботи соціального 

педагога, затверджений керівником освітнього закладу; журнал 

попереднього запису на індивідуальні та групові консультації; 

матеріали звітів про виконану роботу; навчально-тематичні плани 

роботи з батьками, вчителями, учнями; тексти доповідей; матеріали 

науково-практичних семінарів, конференцій, нарад). 

2 

20 Принципи та зміст соціально-педагогічної діяльності в 

позашкільному закладі. 

Сутність та специфіка діяльності позашкільних навчальних 

2 
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закладів. Соціально-педагогічний зміст діяльності позашкільних 

навчальних закладів. 

21 Методики профорієнтаційної роботи соціального педагога 

в школі. 

Зміст, мета, завдання та функції профорієнтаційної роботи 

Сутність і зміст профорієнтації підлітків. Технологічні та методичні 

характеристики видів профорієнтаційної роботи. 

2 

22 Технології організації молодіжного дозвілля. 

Теоретичні основи дозвіллєвої діяльності у молодіжному 

середовищі. Концепції, специфічні ознаки, основні параметри, 

функції, рівні, закономірності та принципи дозвілля. Методика 

організації дозвілля дітей та молоді. Вимоги до ігор в дозвіллєвій 

діяльності.  

2 

23 Соціально-педагогічна робота з сім'ями, які опинилися у 

складних життєвих обставинах. 

Причини, за яких сім'я з дітьми потрапляє у складні життєві 

обставини. Напрями та форми соціальної роботи з сім'ями, які 

опинилися у складних життєвих обставинах. Алгоритм соціального 

супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. 

2 

24 Соціально-педагогічна робота в закладах інтернатного 

типу. 

Основні типи інтернатних закладів, причини їх створення. 

Особливості навчального-виховного процесу в цих закладах. 

Основні завдання діяльності соціального педагога в інтернатних 

установах. Напрямки та зміст роботи соціального педагога з дітьми-

сиротами та дітьми, що залишилися без батьківського піклування, в 

умовах державних закладів. 

2 

25 Соціально-педагогічна робота в пенітенціарних закладах. 

Закономірності та принципи роботи соціального педагога з 

неповнолітніми в умовах позбавлення волі. Функції соціального 

педагога в пенітенціарних установах для неповнолітніх. Основні 

напрями діяльності соціального педагога в пенітенціарних установах 

для неповнолітніх: правовий аспект соціальної роботи в 

пенітенціарних установах для неповнолітніх; психологічний аспект 

соціальної роботи з неповнолітніми злочинцями. Основні методи 

роботи соціального педагога з неповнолітніми в умовах позбавлення 

волі. 

2 

26 Методи попередження насильства над дітьми. 

Соціальні і психологічні проблеми сімейного насилля. Цикл 

насильства. Типологія насильства. Особливості психолого-

педагогічної роботи з дітьми, які зазнали насильства. Міжнародні 

документи які забезпечують на законодавчому рівні захист дитини 

від насильства. Попереджувальні заходи проти насильства над 

дітьми. Основні форми жорстокого поводження з дітьми. Вплив 

ситуації насильства на формування особистості людини. Вироблення 

навичок роботи з дітьми, які зазнали насильства.  

2 

27 Технології соціально-педагогічної роботи з сім’єю, що 2 
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виховує дитину з особливими потребами. 

Мета, зміст та особливості роботи з батьками, які виховують 

дитину з особливими потребами. Сутність соціально-педагогічної 

діяльності з батьками дітей з особливими потребами. Типові 

проблеми батьків дитини з особливими потребами, які знижують їх 

адаптивні можливості. Сутність соціально-педагогічної роботи з 

батьками дітей з особливими потребами. Характеристика змісту 

роботи з сім’єю. Алгоритм роботи соціального педагога з сім’єю 

дитини з особливими потребами. 

28 Технології соціально-педагогічної підтримки осіб з 

обмеженими можливостями. 

Концептуальний підхід до соціально-педагогічної реабілітації 

дітей з обмеженими функціональними можливостями. Моделі 

соціальної реабілітації дітей з функціональними обмеженнями. 

Вивчення стану та діагностика дитячої інвалідності. Зміст 

реабілітації дітей з функціональними обмеженнями. 

2 

 Разом за IV семестр 20 

 

Перелік практичних (семінарських) занять 

для студентів денної форми навчання 

ІІІ семестр 

 

№ 

з/п 

Тема практичного 

(семінарського) заняття 

Кількі

сть 

годин 

1 Класифікація методів соціально-педагогічної роботи 2 

2 Сутність та основні види організаційних форм соціально-

педагогічної діяльності 

2 

3 Методи та технології групової соціально-педагогічної роботи 2 

4 Комунікативні технології в роботі соціального педагога 2 

5 Методи та технології соціальної діагностики 2 

6 Методи та технології соціальної корекції. 2 

7 Методи та технології соціальної реабілітації. 2 

8 Методи та технології проєктування в соціально-педагогічній роботі 2 

9 Консультування як технологічний спосіб вирішення соціально-

педагогічних проблем 

2 

10 Контроль знань модуля №1 2 

11 Методи та технології вуличної соціальної роботи 2 

12 Технологія організації соціального патронажу 2 

13 Рекламно-інформаційна діяльність соціального педагога 2 

14 Технології соціально-педагогічної роботи з сім'єю 2 

15 Технології соціально-педагогічної роботи з важковиховуваними 

дітьми 

2 

16 Технології профілактики адиктивної поведінки у молодіжному 

середовищі 

2 

17 Технології соціально-педагогічної роботи з дітьми вулиці 2 
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18 Контроль знань модуля №2 2 

 Разом за ІІІ семестр 36 

 

ІV семестр 

19 Методика організації соціально-педагогічної роботи в закладах 

освіти. 

2 

20 Методики профорієнтаційної роботи соціального педагога в школі.  2 

21 Технології організації молодіжного дозвілля. 2 

22 Соціально-педагогічна робота з сім’ями, які опинилися у складних 

життєвих обставинах. 

2 

23 Соціально-педагогічна робота в закладах інтернатного типу. 2 

24 Соціально-педагогічна робота в пенітенціарних закладах. 2 

25 Методи попередження насильства над дітьми. 2 

26 Технології соціально-педагогічної роботи з сім’єю, що виховує 

дитину з особливими потребами. 

2 

27 Технології соціально-педагогічної підтримки осіб з обмеженими 

можливостями. 

2 

28 Контроль знань модуля №3 2 

 Разом за IV семестр 20 

 

Самостійна робота 

III семестр 

№ 

з/п 

 

Тема самостійної роботи 

Кількі

сть 

годин 

1 Педагогічні методи соціально-педагогічної роботи 2 

2 Заповнити таблицю «Класифікація соціально-педагогічних 

технологій» 
2 

3 Запропонувати власні приклади (проєкти) організаційних форм 

соціально-педагогічної роботи 
3 

4 Опишіть будь-яку реальну ситуацію спілкування із клієнтом, 

проаналізуйте проблему й складіть план втручання 
3 

5 Визначите завдання різноманітних груп само- і взаємодопомоги 

(жінки, що постраждали від насильства; молоді сім’ї, що мають 

дитину з особливими потребами; люди, що живуть із ВІЛ-

інфекцією; молоді люди з обмеженою мобільністю тощо) 

3 

6 Розробити тематику соціально-педагогічних бесід для різних груп 

клієнтів 
3 

7 Підготовка до семінарського заняття «Методи та технології 

соціальної корекції» 
3 

8 Розробіть і запропонуєте критерії оцінки усного виступу (схему, 

шкалу тощо) 
3 

9 Пошук та підбір форм роботи для організації роботи із засудженими 3 

10 Проаналізуйте ситуації та визначте інформантів, зміст додаткової 

інформації та нормативні й програмні документи, які необхідні для 

її аналізу 

3 
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11 Підготовка до контролю знань модуля №1 3 

12 Розробити картотеку «Ігри нашого двору» (використання відомих 

вуличних ігор в практиці соціально-педагогічної роботи) 
3 

13 Складіть схему системи соціального патронажу дітей, що 

перебувають у складній життєвій ситуації 
3 

14 Створення  рекламно – інформаційного продукту на довільну 

соціальну тематику 
3 

15 Розробіть прес-реліз запрошення на фестиваль сім’ї 3 

16 Робота соціального педагога з співзалежними  2 

17 Підготовка до контролю знань модуля №2 3 

 Разом за ІІІ семестр 48 

 

IV семестр 

18 Документація соціального педагога в школі 2 

19 Виконання профорієнтаційних методик 2 

20 Види дозвілля, які можна організувати під час шкільних канікул 2 

21 Алгоритм соціального супроводу сімей, які перебувають у СЖО 2 

22 Адаптація дітей до закладів інтернатного типу 2 

23 Підготовка до семінарського заняття «Соціально-педагогічна робота 

в пенітенціарних закладах» 
3 

24 Аналіз рівнів профілактики насильства 2 

25 Підібрати тренінгові вправи і розробити міні-тренінг для батьків 

дітей з особливими потребами 
2 

26 Психологічний портрет дитини з порушеннями зору, слуху, ДЦП  3 

           Разом за IV семестр 20 

 

3. ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ІСПИТ З ДИСЦИПЛІНИ 

ІІІ семестр 

 

1. Теоретичні засади методів та технологій соціально-педагогічної роботи. 

Загальні та часткові технології в роботі соціального педагога. 

2. Класифікація методів соціально-педагогічної діяльності. 

3. Організаційна форма соціально-педагогічної роботи, її ознаки. Класифікація 

організаційних форм соціально-педагогічної роботи.  

4. Методи та форми індивідуальної, групової роботи та масової роботи. 

5. Індивідуальна соціально-педагогічна робота, орієнтована на вирішення 

проблем суб'єкта. Етапи індивідуальної роботи. 

6. Методи та технології групової соціально-педагогічної роботи. Етапи 

групової роботи. 

7. Комунікативні технології в роботі соціального педагога.  

8. Функції, складові, стилі спілкування.  

9. Етапи соціально-педагогічного спілкування. 

10. Механізми впливу людей один на одного: зараження, навіювання, 

переконання, наслідування. Комунікативна компетентність соціального 

педагога. 

11.  Критерії професійних рівнів готовності до комунікативної дії.  
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12. Мовленнєвий етикет у діловому спілкуванні соціального педагога 

(працівника).  

13. Соціально-педагогічна діагностика.  

14. Рівні та принципи соціально-педагогічної діагностики.  

15. Етапи та методи соціально-педагогічної діагностики. 

16. Соціальна профілактика як напрям соціально-педагогічної роботи. Основна 

мета проведення соціальної профілактики. 

17. Стратегії та принципи профілактичної роботи.  

18. Зміст, напрямки, форми соціальної профілактики.  

19. Поняття соціальної та соціально-педагогічної корекції. Принципи 

корекційно-педагогічної роботи. 

20. Поняття соціальної експертизи. Мета, завдання, функції соціальної 

експертизи. Організаційні моделі соціальної експертизи.  

21.  Об'єкти та суб'єкти соціальної експертизи. Методи соціальної експертизи. 

22. Соціальна реабілітація як напрям соціально-педагогічної роботи. Структура 

соціальної реабілітації.  

23. Види та форми організації соціальної реабілітації. 

24. Сутність та принципи соціального проєктування. Об'єкти та суб'єкти 

соціального проектування. 

25. Етапи соціального проектування. Стратегії проектної діяльності.  

26. Методи та методики соціального проектування. 

27. Поняття соціального проекту та основні вимоги до нього.  

28. Типологія соціальних проектів. 

29. Загальна характеристика та види соціально-педагогічного спілкування, як 

засобу консультативної допомоги.  

30. Соціально-педагогічні технології сімейного консультування.  

31. Консультування по телефону як різновид соціально-педагогічної допомоги. 

Характеристика ролей консультанта. 

32. Основні правила і принципи ведення розмови по телефону. Аналіз мови, 

голосу. 

33. Прийоми слухання. Основні типи питань в ході телефонного 

консультування. Помилки телефонної консультації.  

34. Мета та завдання вуличної соціальної роботи. Стратегія організації вуличної 

соціальної роботи.  

35. Обов’язки членів бригади вуличної соціальної роботи.  

36. Особливості організації ігрових технік в умовах вуличної соціальної роботи. 

37. Поняття та види соціального патронажу. Об'єкти соціального патронажу. 

38. Організація патронажу сім'ї і дітей. Функції та основні принципи соціально-

педагогічного патронажу сім'ї. 

39.  Засоби масової інформації як особливий чинник впливу на спосіб життя 

людини. Стратегія та тактика інформаційної діяльності соціального 

педагога.  

40. Соціальна реклама: сутність, специфіка, можливості використання в 

соціально-педагогічній роботі.  

41. Види рекламно-інформаційних послуг.  

42. Типологія сімейної структури. Тенденції розвитку сучасної сім'ї. Основні 

проблеми сучасної сім'ї. 
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43. Особливості роботи соціального педагога з різними типами сімей. 

Технології допомоги потерпілим від жорстокості в сім'ї. 

44. Характеристика технологій, спрямованих на підтримку стабільності сім'ї. 

Зміст рівнів технологій соціальної роботи з неблагополучною у виховному 

плані сім'єю. 

45. Напрямки педагогічної діяльності щодо профілактики і попередження 

соціально-негативних форм девіантної поведінки дітей та підлітків. 

46. Соціально-педагогічна діяльність у спеціалізованих закладах для 

важковиховуваних неповнолітніх. 

47. Адиктивна поведінка: поняття і сутність. Синдром залежності. Ознаки 

вживання підлітками наркогенних засобів. 

48. Форми і методи профілактики адиктивної поведінки серед учнівської 

молоді. 

49. Загальна характеристика явища дитячої бездоглядності та безпритульності.  

50. Технології взаємодії суспільних інституцій у процесі здійснення соціально-

педагогічної підтримки дітей вулиці. 

 

 

4. ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ІСПИТ З ДИСЦИПЛІНИ 

IV семестр 

 

1. Теоретичні засади методів та технологій соціально-педагогічної роботи. 

Загальні та часткові технології в роботі соціального педагога. 

2. Класифікація методів соціально-педагогічної діяльності. 

3. Організаційна форма соціально-педагогічної роботи, її ознаки.  

4. Класифікація організаційних форм соціально-педагогічної роботи. Форми 

соціально-педагогічної роботи за домінуючим засобом впливу на клієнта та 

за складністю побудови. 

5.  Класифікація організаційних форм соціально-педагогічної роботи. Форми 

соціально-педагогічної роботи за провідним напрямом діяльності та часом 

проведення. 

6. Методи та форми індивідуальної, групової роботи та масової роботи. 

7. Індивідуальна соціально-педагогічна робота, орієнтована на вирішення 

проблем суб'єкта. Етапи індивідуальної роботи. 

8. Методи та технології групової соціально-педагогічної роботи. Етапи 

групової роботи. 

9. Комунікативні технології в роботі соціального педагога.  

10. Функції, складові, стилі спілкування.  

11. Етапи соціально-педагогічного спілкування. 

12. Механізми впливу людей один на одного: зараження, навіювання, 

переконання, наслідування.  

13. Комунікативна компетентність соціального педагога. 

14.  Критерії професійних рівнів готовності до комунікативної дії.  

15. Мовленнєвий етикет у діловому спілкуванні соціального педагога 

(працівника).  

16. Особливості роботи соціального педагога в загальноосвітній школі. 

Основні функції соціального педагога.  
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17. Напрямки роботи та обов’язки соціального педагога в загальноосвітній 

школі.  

18. Методика планування діяльності соціального педагога в 

загальноосвітньому навчальному закладі. 

19. Документація соціального педагога в школі. 

20. Сутність та специфіка діяльності позашкільних закладів. 

21. Соціально-педагогічний зміст діяльності позашкільних навчальних 

закладів. 

22. Зміст, мета, завдання та функції профорієнтаційної роботи.  

23. Технологічні та методичні характеристики видів профорієнтаційної роботи. 

24. Методики самовивчення професійних схильностей та інтересів. 

25. Технології організації молодіжного дозвілля. Теоретичні основи 

дозвіллєвої діяльності у молодіжному середовищі. 

26. Ознаки, параметри, функції, рівні, закономірності та принципи дозвілля.  

27. Методика організації дозвілля дітей та молоді. Вимоги до ігор в дозвіллєвій 

діяльності.  

28. Характеристика причин, за яких сім'я з дітьми потрапляє у складні життєві 

обставини. 

29. Напрями та форми соціальної роботи з сім'ями, які опинилися у складних 

життєвих обставинах.  

30. Виявлення та соціальний супровід сімей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах. 

31. Основні типи інтернат них закладів, причини їх створення. Особливості 

навчально-виховного процесу в цих закладах. 

32. Основні завдання діяльності соціального педагога в інтернатних установах.  

33. Методичні рекомендації для ефективної взаємодії соціального педагога з 

дітьми, які виховуються в закладах інтернатного типу. 

34. Напрямки та зміст роботи соціального педагога з дітьми-сиротами та 

дітьми, що залишилися без батьківського піклування, в умовах державних 

закладів. 

35. Функції соціального педагога в пенітенціарних установах для 

неповнолітніх. 

36. Основні напрями діяльності соціального педагога в пенітенціарних 

установах для неповнолітніх (правовий та психологічний аспект). 

37. Основні методи роботи соціального педагога з неповнолітніми в умовах 

позбавлення волі. 

38. Соціальні і психологічні проблеми сімейного насилля. Цикл насильства. 

39. Типологія насильства.  

40. Особливості психолого-педагогічної роботи з дітьми, які зазнали 

насильства. 

41. Попереджувальні заходи проти насильства над дітьми.  

42. Основні форми жорстокого поводження з дітьми. 

43. Вплив ситуації насильства на формування особистості людини. 

Вироблення навичок роботи з дітьми, які зазнали насильства. 

44. Мета, зміст та особливості роботи з батьками, які виховують дитину з 

особливими потребами. 
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45. Типові проблеми батьків дитини з особливими потребами, які знижують 

їх адаптивні можливості. 

46. Сутність соціально-педагогічної роботи з батьками дітей з особливими 

потребами. 

47. Алгоритм роботи соціального педагога з сім’єю дитини з особливими 

потребами. 

48. Концептуальний підхід до соціально-педагогічної реабілітації дітей з 

обмеженими функціональними обмеженнями. 

49. Вивчення стану та діагностика дитячої інвалідності.  

50. Зміст реабілітації дітей з функціональними обмеженнями. 

Практичні завдання 

1. Визначте форми та методи формування культури здоров’я дівчинки-

підлітка. 

2. Розробіть план виховного заходу на тему «Толерантність в суспільному 

житті». 

3. Складіть план консультативно-корекційної роботи в сім’ях з високим 

рівнем конфліктності. 

4. Розробіть проект сімейного свята «Тато, мама, я – патріотична сім’я». 

5. Визначте тематику зустрічей старшокласників з представниками 

молодіжних організацій. 

6. Розробіть зміст діяльності соціального педагога-організатора акції 

«Посмішка дитини». 

7. Складіть план роботи соціального педагога з дитиною з особливими 

потребами, її батьками перед початком навчання в загальноосвітній школі. 

8. Визначте основні форми та напрями роботи соціального педагога з дітьми 

з особливими потребами на підвищення в них самооцінки. 

9. Складіть цикл занять з учнями загальноосвітньої школи з метою 

профілактики СНІДу та захворювань, що передаються статевим шляхом. 

10. Визначте тему та основні компоненти проведення виховних заходів для 

обдарованих дітей у загальноосвітній школі. 

11. Опишіть 2–3 гри, які ви могли б використати у ході тренінгового заняття з 

теми «Насильство: аспекти виникнення, відповідальність, шляхи уникнення. 

12. Розробіть тематику соціально-педагогічних бесід для різних груп клієнтів. 

13. Складіть план роботи соціального педагога в школі  на вересень місяць. 

14. Підберіть вправи для занять у гуртку творчої активності для дітей з 

особливими потребами. 

15. Розробіть зміст інформаційного буклету («Кишенькової книги») у якому 

міститиметься  корисна інформація та практичні поради випускникам 

інтернатних закладів, які необхідні їм для захисту своїх прав у самостійному 

житті.  

16. Розробіть план заняття з волонтерами в умовах роботи волонтерської 

школи. 

17. Визначте тематику і мету виховних заходів для підлітків в Притулку для 

неповнолітніх. 

18. Складіть план проведення індивідуальних консультацій з 

важковиховуваними підлітками. 
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19. Підберіть кілька методик для профорієнтаційної роботи з 

старшокласниками. 

20. Розробіть способи об’єднання учасників у малі групи. 

21. Розробіть модель корекційної роботи з підлітками, що мають девіантну 

поведінку. 

22. Розробіть модель соціально-педагогічної корекції дитини з вадами 

розвитку. 

23. Розробіть прес-реліз запрошення на фестиваль сім’ї. 

24. Підберіть кілька корекційних вправ для подолання тривожності 

першокласника. 

25. Підберіть кілька вправ для проведення дозвілля в умовах літнього табору. 

 

5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Лекції, дискусії, бесіди з тем, виступи, робота в Інтернеті, проведення 

психодіагностичних методик, аналіз та інтерпретація отриманих даних, виконання 

практичних завдань 

6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Поточне опитування, тестування, усна відповідь, презентації, підсумкова 

письмова робота. 

 

7. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

ІІІ семестр  

Поточне тестування та самостійна робота  

Іс
п

и
т 

 
 

С
у

м
а  

Змістовий модуль 3.1 
 

Змістовий модуль 3. 2 
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Р

С
 

 

Т3 
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2 
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2 
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5 
 

 

 

Т 

23 

 

 

2 

 

Т

25 

 

 

2 

 

Т

27 

 

 

2 

 

Т

29 

 

 

2 

 

Т

31 

 

 

2 

 

Т

33 

 

 

2 

 

Т 

35 

 

 

2 

 

МКР 

 

 

 

5 

 

 

  

 

8 

5
0
 

  
1

0
0
 

 

 

Поточне оцінювання упродовж ІІІ семестру 

1. Семінарські (практичні) заняття - 32 б. (16 з. по 2 б. = 32 б.). 

2. Модульний контроль - 20 б. (2 к. р. по 5 б.= 10 б). 

3. Самостійна робота (конспектування тем, які подано на самостійне 

опрацювання, виконання практичних завдань, проєкт)  - 8 б. 

В кінці семестру усі бали сумуються. Максимальна кількість балів – 50. 

 

          Підсумковий контроль - іспит (50 балів). 
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Білет складається з трьох питань. Перше та друге питання передбачає 

виявлення рівня знань студентів теоретичного характеру і оцінюється 

максимально по 20 балів.  

При оцінюванні усної відповіді береться до уваги: 

19-20 балів: у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

самостійно та аргументовано його викладає під час усних відповідей, глибоко 

та всебічно розкриває зміст теоретичних питань, використовуючи при цьому 

нормативну, обов’язкову та додаткову літературу. Студент здатен виділяти 

суттєві ознаки вивченого за допомогою операцій синтезу, аналізу, виявляти 

причинно-наслідкові зв’язки, формувати висновки і узагальнення, вільно 

оперувати фактами та відомостями. 

11-18 балів: достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час усних відповідей, в основному розкриває 

зміст теоретичних питань, використовуючи при цьому нормативну та 

обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві 

неточності та незначні помилки. Студент здатен виділяти суттєві ознаки 

вивченого за допомогою операцій синтезу, аналізу, виявляти причинно-

наслідкові зв’язки, у яких можуть бути окремі несуттєві помилки, формувати 

висновки і узагальнення, вільно оперувати фактами та відомостями 

6-10 балів: у цілому володіє навчальним матеріалом, викладає його 

основний зміст під час усних відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, допускаючи при цьому окремі суттєві 

неточності та помилки. Студент має ускладнення під час виділення суттєвих 

ознак вивченого; під час виявлення причинно-наслідкових зв’язків і 

формулювання висновків. 

0-5 балів: не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його 

під час усних відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань, 

допускаючи при цьому суттєві неточності. Безсистемне відділення випадкових 

ознак вивченого; невміння робити найпростіші операції аналізу і синтезу; 

робити узагальнення, висновки. 

Третє питання складається з тестового завдання, яке оцінюється в 10 б. Під час 

оцінювання тестового завдання береться до уваги: 

6 б. - правильно виконане тестове завдання; 

1-4 б. - обґрунтування вибору (повна, обґрунтована відповідь з розумінням 

викладу питання). 

Одержана на іспиті кількість балів додається до кількості балів виведених 

за два симестри і на основі загальної суми балів ставиться семестрова оцінка за 

100 – бальною системою в навчальний журнал, залікову відомість та залікову 

книжку студента. 
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

 

Оцінка за шкалою 

ЕСТS 

 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною шкалою 

 

Екзамен, 

диференційований 

залік 

 

 

Залік 

А відмінно 90-100 відмінно 5  

 

зараховано 

В дуже добре 81-89 

добре 

 

    4  С добре 71-80 

D задовільно 61-70 

задовільно 

      

     3  Е достатньо 51-60 

FX незадовільно 21-50 незадовільно 2 не зараховано 

F незадовільно 0-20 незадовільно 2 не зараховано 

 

IV семестр 

 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність 

становить 50 балів, на екзамен – 50 балів. 

 

Поточне тестування та самостійна робота  
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Змістовий модуль 3.3 
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5
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0
0
 

 

Поточне оцінювання упродовж IV семестру 

1. Семінарські (практичні) заняття - 27 б. (9 з. по 3 б. = 27 б.). 

2. Модульний контроль - 20 б. (1 к. р. по 10 б.= 10 б). 

3. Самостійна робота (конспектування тем, які подано на самостійне 

опрацювання, виконання практичних завдань, проєкт) - 13 б. 

В кінці семестру усі бали сумуються. Максимальна кількість балів – 50. 
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          Підсумковий контроль - іспит (50 балів). 

Білет складається з трьох питань. Перше та друге питання передбачає 

виявлення рівня знань студентів теоретичного характеру і оцінюється 

максимально по 20 балів.  

При оцінюванні усної відповіді береться до уваги: 

19-20 балів: у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

самостійно та аргументовано його викладає під час усних відповідей, глибоко 

та всебічно розкриває зміст теоретичних питань, використовуючи при цьому 

нормативну, обов’язкову та додаткову літературу. Студент здатен виділяти 

суттєві ознаки вивченого за допомогою операцій синтезу, аналізу, виявляти 

причинно-наслідкові зв’язки, формувати висновки і узагальнення, вільно 

оперувати фактами та відомостями. 

11-18 балів: достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час усних відповідей, в основному розкриває 

зміст теоретичних питань, використовуючи при цьому нормативну та 

обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві 

неточності та незначні помилки. Студент здатен виділяти суттєві ознаки 

вивченого за допомогою операцій синтезу, аналізу, виявляти причинно-

наслідкові зв’язки, у яких можуть бути окремі несуттєві помилки, формувати 

висновки і узагальнення, вільно оперувати фактами та відомостями 

6-10 балів: у цілому володіє навчальним матеріалом, викладає його 

основний зміст під час усних відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, допускаючи при цьому окремі суттєві 

неточності та помилки. Студент має ускладнення під час виділення суттєвих 

ознак вивченого; під час виявлення причинно-наслідкових зв’язків і 

формулювання висновків. 

0-5 балів: не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його 

під час усних відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань, 

допускаючи при цьому суттєві неточності. Безсистемне відділення випадкових 

ознак вивченого; невміння робити найпростіші операції аналізу і синтезу; 

робити узагальнення, висновки. 

Третє питання передбачає виявлення вміння студента застосовувати 

теоретичні знання у виконанні завдань практичного характеру і оцінюється 

максимально 10 балами:  

9-10 б. – правильно виконане завдання, вільне володіння матеріалом, 

відтворення макро- і мікроструктури згідно усіх методичних вимог.  

6-8 б. – правильно виконане завдання, але з деякими несуттєвими помилками 

або неточностями. 
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0-5 б. – відсутність відповіді або неповна відповідь, невміння зробити 

узагальнюючі висновки. 

Одержана на іспиті кількість балів додається до кількості балів виведених 

за два симестри і на основі загальної суми балів ставиться семестрова оцінка за 

100 – бальною системою в навчальний журнал, залікову відомість та залікову 

книжку студента. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

 

Оцінка за шкалою 

ЕСТS 

 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною шкалою 

 

Екзамен, 

диференційований 

залік 

 

 

Залік 

А відмінно 90-100 відмінно 5  

 

зараховано 

В дуже добре 81-89 

добре 

 

    4  С добре 71-80 

D задовільно 61-70 

задовільно 

      

     3  Е достатньо 51-60 

FX незадовільно 21-50 незадовільно 2 не зараховано 

F незадовільно 0-20 незадовільно 2 не зараховано 

 

 

8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Опорні конспекти лекцій, електронні презентації, комплекс навчально-

методичного забезпечення дисципліни (плани семінарських занять, методичні 

вказівки до практичних занять, виконання завдань самостійної роботи, перелік 

літератури) . 

 

9.  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна 

1. Вайнола Р. Методика викладання дисциплін соціально-педагогічного циклу. 

Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 140 с. 

2. Рудкевич Н.І. Методика соціально-педагогічної роботи: навчально-

методичний посібник. Львів: Растр-7, 2021. 324с. 

3. Шевців З.М. Основи соціально-педагогічної діяльності. Київ: Центр учбової 

літератури, 2021. 248 с. 

Допоміжна 
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1. Іванова І. Б. Методи соціальної роботи (на основі Державних стандартів 

соціальних послуг): навчальний посібник, 2018. 302 с. 

2. Капська А., Пєша І. Соціальний супровід різних категорій сімей та дітей. 

Київ: Центр учбової літератури, 2020. 232 с. 

3. Караман О.Л. Сутність і зміст соціально-педагогічної роботи як категорії 

соціальної педагогіки. Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія «Педагогіка, соціальна робота». Випуск 21. 2019. С. 69-72. 

4. 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. К. : 

ОБНОВА КОМПАНІ, 2017. 256 с. 

5. Ковальчук Т., Теслюк В. Технології соціально-педагогічної діяльності: 

навчальний посібник. Київ: Ліра-К, 2018. 360с. 

6. Колупаєва А.А. Педагогічні технології інклюзивного навчання. Київ: 

Видавнича група Кенгуру, 2018. 160 с.  

7. Методичні аспекти соціально-педагогічної діяльності : колективна 

монографія / В. А. Гузенко та ін. Хмельницький : ФОП Цюпак А. А., 2017.  352 

с. 

8. Приладишева Л. М. Теоретичний аналіз категоріально-понятійного апарату 

соціально-педагогічної роботи з опікунською сім’єю. Вісник Черкаського 

університету: Серія: Педагогічні науки. №8. Черкаси, Вид-во:Черкас. Нац. Ун-т 

ім. Б.Хмельницького, 2017. C. 100-107. 

9. Приладишева Л. М. Форми і методи соціально-педагогічної роботи з 

опікунською сім’єю в загальноосвітній середній школі. Психолого-педагогічні 

проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного 
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