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УНIВЕРСИТЕТ IMEHI БОРИСА ГРIНlIЕНКА
КАФЕДРА СОЦIАЛЬНОi ПВД,rГОГIКИ ТА СОЦIАЛЬНОi РОВОТИ
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ПРОГРАМА IСПИТУ

ОРГАНIЗАЦЙIА ЛЯЛЬШСТЬ СОЦIАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
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ttиlвськии унlверситет rMeIIl Dориса r рlнченка
Кафедра соцiальноi педагогiки та соцiалъноi роботи
Програма екзамену з дисциплiни <Органiзацiйнадiяльнiстъ соцiалъного педагогa>)
} курс
Спецiалънiсть <<Соцiальна педагогiка>
форма проведеннlI: письмова

_

Трива_гriсть проведення: З,6З
j\Дакоимальна кiлькiсть ба.пiв: 40
Орiентовний перелiк пйтань :

Експертно-консультацiйна дiяльнiстъ соцiального педагога
Iсторiя розвиJку.-консультативноi' практики
вiдмiнностi
Загальнi,ti лЬракфистики, : Спiввiдно,шеtrrlя: ' схёкостi,.,
психотерапевтйчiliЬго;,пЪrтхоЛо,гiчного, соцiально-педагогiчЕого консулътування.
Тенденцii розвитку експертно-консулътацiйноi дiяльностi соцiального

та

педагога.
Напрями, акрпертцýтконс$Iътацiйноi

дiяльностi соцiального педагога.
Професiйнitb aкaсоцiаJIъногопедагогаконсультанта.
Етична повёНiriка ]:Соцiальнбiо педагога в ситуацii конфлiкry.
Методи психологiчного впливу в експертному консультуваннi.
Методи психологiчIIого захисту в експертному консультуваннi.
Методи iнфqрмаФ,ftrоi, iптервенцii в експертному кФЕсулътуваннi.
Особливостi використання прийомiв активiзацii, заохочення, зворотного
зв'язку.
Способи використання рефремiнry.
Технологiя побудови гiпотези щодо перспектив вирiшення проблеми-запиту.
методика gрганi$аiii ta проведеlrня::адвокацiйних кампацiй
Змiст понять <<адвокацiл>, (адвокатування), <адвокацiйна дiяльнiсть>>,
((адвокацiйна кампанiл>.
Актуальнiсть адвокацiйноi дiяльностi соцiального гlрацiвника в УкраiЪi.
PiBHi адвокацiТ.

Правовi аспекти адвокацii'в галузi соцiальноi роботи в УкраiЪi.
Алгоритм визначення проблем й суперечностей, що призводять до
дискримiнацii певних цруп клiентiв соцiальноi роботи, i потребують адвокацiТ
TxHix iHTepeciB.
Класифiкачiя iйетФдiв адвоlсацii.
Методи i прийоми обробки експертноi iнформацii.
Розробка iнформацiйного повiдомлення та доповiдноI зЕIписки.
застосуваЕня технiки переконання пJляхом театр€tлiзованих вистав.
,

ПiДгoтoвкaфeс.peлiзiвтaпpec-к0нфepeнцiй......

Органiзацiя громадсъких демонстрацiй та бойкотiв.
Технопогii визначення гlроблем i суперечностей, що дискримiнують клiентiв
соцiальноТ роботи
Механiзми ,,запученЕя дюдей, чиi iнтереси лобiюють9щ
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скsijiйнllх каN{панiях.

Анацiз вiтчизняного
.1f:TepeciB
tsразливих

досвiдУ проведення успiшних кампанiй з адвокацii
категорiй клiентiв соцiальноi роботи.
розробка iнформацiйного повiдомлення та доповiдноi записки.
ОрганiзаIdiя кампанii з написання листiв до
ганiв державноi влади.
Розробка петицii.

Екзамена
Завiдувач кафедри соцiалъноi
педагогiки та соцiальноТ роботи
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