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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Сучасна  підготовка  фахівців  напряму  0101  «Педагогічна  освіта»  зі 
спеціальності:  7.010105  «Соціальна  педагогіка»  як    галузі    науково
теоретичних досліджень, розробки та впровадження практичних технологій і 
технік у роботі в системі «соціумлюдина» та «людиналюдина» ґрунтується 
на  інтеграції  навчальних  дисциплін,  які  спрямовані  на  забезпечення  якості 
професійної підготовки та забезпеченні ефективності професійної діяльності 
як у закладах освіти так і у соціальних службах для дітей, сім’ї та молоді.

Актуальним  у  процесі  підготовки  майбутніх  соціальних  педагогів  є 
дотримання  співвідношення  теоретичного  та  практичного  компонентів,  що 
передбачає формування  знань, умінь та навичок та проявляється у багатьох 
аспектах професійної діяльності.

Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів у вищій школі 
вимагає сформованості певних особистісних якостей, які  забезпечуватимуть 
успішність  майбутньої  діяльності  (професійна  компетентність,  професійне 
мислення,  робота  в  команді,  робота  з  клієнтами,  емпатія,  комунікативність, 
аналіз ситуацій та проблем).

Отримання  освітньокваліфікаційного  рівня    «спеціаліст»  зі 
спеціальності  «Соціальна  педагогіка»  базується  на  визначення  рівня 
підготовки  випускників  із  нормативних  дисциплін  циклу  професійно
практичної підготовки відповідного навчального плану.

Чинними  навчальними  планами  підготовки  спеціалістів  соціальної 
сфери  передбачено  наступні  форми  державної  атестації:  7.01010601   
«Соціальна  педагогіка»,  ОР  «спеціаліст»    комплексний  кваліфікаційний 
екзамен з фахових дисциплін;

Питання  до  державних  екзаменів  відповідають  змісту  робочих 
навчальних програм дисциплін, які виносяться на державну атестацію згідно 
з ухвалою кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (Протокол № 8 
від 30 серпня 2016 р.)

Випускники  спеціальності  «Соціальна  педагогіка»  повинні  мати 
теоретичні  знання  та  практичні  навички  з  нормативних  дисциплін  циклу 
професійнопрактичної  підготовки  відповідно  освітньокваліфікаційних 
характеристик фахівців освітнього рівня «спеціаліст».



ПРОГРАМА

комплексного кваліфікаційного екзамену з фахових дисциплін 

для спеціальності 7.01010601 «Соціальна педагогіка»
освітній рівень «спеціаліст»

Актуальні проблеми соціальної педагогіки
Теорії, на яких базується оцінка потреб дитини. Поняття оцінки потреб 

дитини.  Види  оцінки  потреб  дитини.  Модель  оцінки  як  основа  концепції 
оцінки  потреб  дитини  та  її  сім'ї,  яка  опинилися  в  складних  життєвих 
обставинах.  Форми  і  методи  оцінки  потреб  дитини  та  її  сім'ї.  Показники 
оцінки для компоненту «потреби дитини». Показники оцінки для компоненту 
«фактори сім'ї та середовища». Захист соціального педагога від професійних 
ризиків.

 
Рекомендована література:
1. Безпалько О. В. Організація соціальнопедагогічної роботи з дітьми та 
молоддю у територіальній громаді: теоретикометодичні основи : монографія / 
Ольга Володимирівна Безпалько. – К. : Наук. світ, 2006.
2. Безпалько, О. В.  Вектори розвитку соціальної педагогіки в Україні  / / 
Cоціальна педагогіка:теорія та практика . – 2012. № 3.  С. 1421.
3. Cоціальна педагогіка : навч. посіб. /  О.В. Безпалько, І.Д. Звєрєва, Т.Г. 
Веретенко. ; За ред. О. В. Безпалько. – К. : Академвидав, 2014. – 312 с.
4. Оцінка потреб дитини та її сім’ї : від теорії до практики: навч. посіб.
[Звєрєва І. Д., Кияниця З. П., Кузмінський В. О., Петрочко Ж. В.] – К. : 
Задруга, 2011. – 224 с. 
5. Технології активізації громади : Метод. посіб. / За ред. О.В. Безпалько. – 
К. : Наук.світ, 2006. – 95 с.
6. Липский И. А. Социальная педагогика. Методологический  анализ  :  учеб. 
пособ. / Липский И. А.  – М. : [б. и.], 2004.

Соціальнопедагогічна робота з різними групами клієнтів
Форми та методи соціальнопедагогічної роботи з сім’єю. Послуги, які 

надаються сім’ї та дитині в процесі соціального супроводу прийомної сім’ї. 
Основні  етапи  технологічного  алгоритму  соціального  супроводу  сім’ї,  їх 



завдання.   Організація  соціального  супроводу  осіб,  які  повернулись  з місць 
позбавлення  волі.  Специфіка  соціальнопедагогічної  підтримки  дітей,  які   
перебувають  на  довготривалому  лікуванні  у  стаціонарі,  та  дітей,  які 
перебувають  у  хоспісі.  Основні  механізми  попередження  факторів 
наркотизації та наркоманії у підлітковому і молодіжному середовищі. Стадії 
зміни поведінки та їх використання фахівцями у контексті допомоги особам, 
які  вживають  психоактивні  речовини.  Оцінювання  як  фундаментальна 
технологія.  Специфіка використання вуличної соціальної роботи («аутріч») у 
наданні  допомоги    різним  групам  клієнтів.  Зміст  та  форми  соціально
педагогічної роботи з безпритульними дітьми та підлітками. Зміст соціального 
супроводу  ВІЛінфікованих  дітей  та  їх  сімей.  Етапи  розкриття  позитивного 
ВІЛстатусу  дитині.  Напрями  соціальнопедагогічної  роботи  з  сім’ями,  які 
виховують  ВІЛінфікованих  дітей.  Сутність  та  етапи  технології  ведення 
випадку  у  роботі  з  різними  групами  клієнтів.  Роль  мультидисциплінарної 
команди  фахівців  у  ефективному  веденні  випадку  та  особливості  її 
організації.  Форми  та  зміст  соціальнопедагогічної  роботи  з  особами, 
залученими  до  комерційного  сексу.  Навички,  які  потрібні  соціальному 
педагогу  для  роботи  із  сім’єю.  Основні  принципи  соціальнопедагогічної 
роботи з сім’ями.  

Рекомендована література:
1. Акатов  Л.  И.  Социальная  реабилитация  детей  с  органиченными 
возможностями  здоровья.    Психологические  основы  :  учеб.  пособ.  [для  студ. 
высш. учеб. заведений] / Акатов Л. И. – М. : ВЛАДОС, 2003. – 368с.
2. Бабюк    І.  О.  Статеве  виховання  дітей  і  підлітківінвалідів  :  учб.метод. 
посіб. / Бабюк  І. О., Бенюх Н. Є., Авраменко А. І.  – Донецьк, 1998. – 30с.
3. Безпалько  О.  В.  Соціальна  педагогіка:  схеми,  таблиці,  коментарі  :  навч. 
посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Ольга Володимирівна Безпалько. – К. : Центр 
навчальної літератури, 2009. – 208с.
4. Вайнола Р. Х. Технології соціальнопедагогічної роботи : курс лекцій для 
студентів спеціальності 6.010105 “Соціальна педагогіка” денної та заочної форми 
навчання / Вайнола Р. Х. – К. : КПМУ імені Б. Д. Грінченка, 2008.                      – 
152 с.
5. Діти  вулиці  :  метод.  реком.  по  роботі  з  дітьми  вулиці  /  [упоряд.                                                         
А. Г. Зінченко]. – К. : УДЦССМ, 1999. – 88с.
6.  Балакірєва О. М. Догляд та виховання дітей, які живуть з ВІЛ : аналіз 
ситуації, проблеми та шляхи вирішення / О. М. Балакірєва, Н. Я. Жилка, О. І. 
Карпенко та ін. – К. : [б. в.], 2004. – 164с.

Соціальне проектування
Процес  управління  проектом  (поняття  управління  проектом, 

середовище  проекту,  учасники  проекту,  види  управління  проектом). 
Життєвий  цикл  проекту.  Процедура  розробки  та  текстового  оформлення 
соціального проекту.



Рекомендована література:
1. Балакірєва  О.  М.  Моніторинг  соціальних  проектів  і  програм  /   
Балакірєва О. М.  // Соціальна робота в Україні на початку ХХI століття: 
проблеми теорії і практики : матеріали доповідей на міжнар. наук.практ. 
конф.  (Київ, 2931 жовтня 2002 р. Частина 2). – К. : ДЦССМ, 2002. – 
С. 241246.
2. Богоявленська Ю. В. Проектний аналіз : навч. посіб. / Богоявленська 
Ю. В. – К. : [б. в.], 2004. – 336 с.
3. Мазур И. И. Управление проектами / И. И. Мазур, Шапиро В. Д.  – М. : 
ОмегаЛ, 2001. 
4. Плышевский  В.  Г.  Прогнозирование,  проектирование  и 
моделирование в социальной работе / Плышевский В. Г. – М. : Социально
технологический институт МГУС, 2001. – 95 с.
5. Соціальне  планування  у  місцевих  громадах:  теорія  і  практика.  /  за 
заг. ред. О. В. Безпалько. – К. : видавничий дім «Калита», 2008. – 134 с.
6.   Шендеровський  К.  Моніторинг  в  соціальній  роботі  / 
Шендеровський К. – К. : Главник, 2006.

Методика проведення соціальнопросвітницького тренінгу
Сутність, мета та завдання соціальнопросвітницького тренінгу. Інтерактивна 
гра  як  метод  просвітницькопрофілактичної  роботи.  Класифікація 
компонентів  тренінгу  на  основі  схеми  педагогічної  взаємодії.  Класифікація 
тренінгових  методів.  Кейсстаді  як  метод  просвітницькопрофілактичної 
роботи.  Характеристика активних методів, які використовуються у тренінгу 
(дискусія,  мозковий штурм).  Структурні  компоненти  тренінгової  програми. 
Характеристика інтерактивних методів, які використовуються у тренінгу.

Рекомендована література:
1. Вачков  И.  В.  Психология  тренинговой  работы:  Содеражательные, 
организационные  и  методические  аспекты  ведения  тренинговой  группы  / 
Вачков И. В. – М. : Эксмо, 2008. – 416 с.
2. Використання  інтерактивних  методів  у  програмах  з  формування 
здорового способу життя / Т. Л. Лях, Т. В. Журавель // Основи громадського 
здоров’я: теорія і практика : навч.метод. посіб. / [Т. П. Авельцева, 
Т. П.  Басюк, О. В.  Безпалько  та  ін.]  ;  за  ред. О. В.  Безпалько.  – Ужгород  : 
ВАТ «Патент», 2008. – С. 152–216.
3. Прутченков А. С. Социальнопсихологический тренинг в школе. – 2е 
изд., дополн. и перероб. – М. : Издво ЭКСМОПресс, 2001. – 640 с.
4. Пузиков В.  Г.  Технология  ведения  тренинга.  – СПб.  : Издво  «Речь», 
2007. – 224 с.
5. Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / за заг. ред. 
І. Д. Звєрєвої. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 336 с.
6. Соціальнопросвітницькі  тренінги  з  формування  мотивації  до 



здорового  способу  життя  та  профілактики  ВІЛ/СНІДу  :  навч.метод.  посіб. 
для викл. валеології, основ медичних знань та безпеки життєдіяльності, вчит. 
основ здоров’я, студ. вищ. пед. навч. закладів / [за ред. С. В. Страшка]. – 2е 
вид., перероб і доп. – К. : Освіта України, 2006. – 260 с.

Методика організації волонтерських груп
Планування  компанії    із  залучення  волонтерів.  Етичні  засади 

волонтерської  діяльності.  Технологія  виявлення  потреби  організації  у 
волонтерах.  Умови  забезпечення  роботи  волонтерських  груп. Технологія 
розробки  угоди  про  співпрацю між  волонтером  та  організацією.  Технології 
здійснення  орієнтування  та  інструктажу  волонтерів.  Форми  та  методи 
супроводу діяльності волонтерських груп (менторська підтримка, супервізія, 
інтервізія).  Форми  визнання  праці  волонтерів.  Функції  координатора 
діяльності волонтерських груп. 
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