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1. Опис навчальноТ дисциплiни

НайменуваннrI показникiв
Характеристика дисциплiни за

формами навчання
денна заочна

Вид дисциплiни обов'язкова
Мова викладання, навчання та оцiнювання украТнська

ocHoBu mехнолоziчноzо забезпечення соцiальноi робоmu
Загальний обсяг кредитiв / годин 2160

Курс 2
Семестlэ 4
Кiлькiсть змiстових модулiв з розподiлом: 2

Обсяг кредитiв 2

Обсяг годин, в тому числi: 60
Аудиторнi 28
Модульний контроль 4

Семестровий контроль 7

Самостiйна робота жtl
Форма семестрового контролю

2. Мета та завдання навчальноi дисциплiни
Ознайомлення студентiв з основними характеристиками соцiальних технологiй та
технологiй соцiальноI роботи, визначення cyTHocTi та особливостей процесу
технологiзацii соцiальноi роботи, розробка алгоритмiв професiйноi дiяльностi
суб'ектiв соцiальноТ роботи; усвiдомлення та прийняття стратегiI соцiальноТ роботи
спрямованоi на саморозвиток особистостi дитини та молодоТ людини, реаiriзацrю rr

творчого потенцiалу, здiбностей, задаткiв, активiзацiю зусиль клiентiв (iндивiдiв,
груп, спiльнот) на вирiшення власних проблем.

3.Результати навчання за дисциплiною
Опанування курсу забезпечить досягнення таких результатiв: добирати та
адаптувати вiдповiдно до мети, особливостей клiснтiв i реальноI ситуацiТ технологii
соцiалъноi роботи, методи та прийоми реалiзацii завдань соцiальноi роботи;
добирати найбiльш ефективнi органiзацiйнi форми соцiальноТ роботи, забезпечувати
ix варiативнiсть, cTpyкTypHicTb, послiдовнiсть та iнтеграцiю; визначати переваги,
можливостi окремих технологiй соцiальноТ роботи стосовно завдань роботи з

рiзними
роботи
планування, органiзацiю, проведення, визначення та оцiнка резульtатiв тощо.

клiентами та соцiальними групами; впроваджувати в практику соцiальноТ
повний цикл технологiчних операцiй: прогнозування, дiагностику,

У результатi опануваннrI дисциплiною у студентiв формуються TaKi компетенцiТ
(табл. 1).



Таблиця 1.

Компетенцii сryлента, який опанував дисциплiну
<<Основи технологiч ного забезпечен ня соцiаlr ьноi роботи>>

Шифр компетенцiТ Розшифровка надбаноi компетенцiТ
зк- 1

зк-з
(загальнi компетенцiТ)

Здатнiстъ до критичного мислення, аналiзу
синтезу
Здатнiсть застосовувати знання на практицi.

та

Фк-

Фк-2

Фк_ 4

Фк-9

Фк- 10
(фаховi компетенцii)

Здатнiсть планувати та здiйснювати науков1

дослiдження з метою виявлення й аналiзу
соцiально значущих проблем i чинникiв
досягнення соцiального добробуту рiзних груп
населеннrI
Здатнiсть професiйно дlагностувати,

та моделюватипрогнозувати, проектувати
соцiальнi ситуацiТ
Вмiння оптим€шьно використовувати
соцiальноi роботи.
Здатнiсть до розроблення, управлiння,
монiторингу та оцiнки соцiальних проектiв i
програм
Здатнiстъ генерувати та проваджувати соцiальнi
iнновацii задля вирiшення соцiалъних проблем

технологiт

прн _

прн -

прн- 11

(програмнi результати
навчання)

Здатнiсть аналiзувати соцiальний та
iндивiдуальний контекст проблем особи, ciM'i,
соцiальноi групи, |ромади, формулювати мету i
завдання соцiально-педагогiчноi дiяльностi,
планувати втручання з профiлактичноI та (або)
корекцiйною метою
Вмiння оптим€шъно використовувати технологii
соцiальноi роботи з рiзними категорiями
отримувачiв послуг.
Здатнiсть органiзовувати спiльну дiяльнiсть
фахiвцiв рiзних галузей i непрофесiоналiв,
здiйснювати ikню пiдготовку до виконання
завдань соцiальноТ роботи



4.Структура навчальноТ дисциплiни
Тематичний план для денноI форми навчання

Назва змiстових модулiв, тем

олоно

Розподiл годин мiж видами
робiт
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Змiстовий модуль 1

Технологiзацiя соцiально роботи
Тема 1. ТехнологiТ соцiа_пьноТ роботи:
cyTHicTb та специфiка

2 2

Тема 2. Методи соцiальноi роботи 6 2 4

Тема З. Загацьнонауковi методи в
соцiальнiй роботi

8 2 2 4

Тема 4. Органiзацiйнi форми соцiальноi
роботи

6 2 2 2

Моду"пьний контроль 2

Разом 24 в 4 10

Змiстовий rrолl,rь 2.

Базовi техноJогiТ соцiальноТ роботи
тешла 1.техноrогii соцiальнот роботи в

середовищi великого MicTa

6 2 2. 2

Тема 2. Рекламно-iнфорr,rаuiйнi

технологii в соцiальнiй роботi

6 2 2 2

Тема 3.Використання iгрових технологiй

у сочiальнiй роботi

6 2 4

Тема 4. Технологii соцiальноi роботи в

закладах оздоровлення та вiдпочинку
9 4 2

nJ

Модульний контроль 2

Разом 29 10 6 11

семестровий контроль 1

Усього 60 18 10 2I

5. Програма навчальноТ дисциплiни
Змiстовий модуль 1.

Технологiзацiя соцiальноТ роботи
Тема 1. Технологii соцiальноТ роботи: cyTнicTb та специфiка ( 2 год. )

Поняття соцiальних технологiй. Типи та види соцiалъних технолОГiЙ.



Методи соцiальноТ
матерiалiстичнi концепцiТ
допомоги. Комплекснiсть

соцiальноТ роботи.
та компаративнiсть

Застосування методiв пастирськоi
у застосуваннi методiв соцiальноi

Особливостi соцiалъних технологiй. Головнi складовi змiсry технологiзацiТ. OcHoBHi
процедури соцiальних технологiй. Етапи реалiзацii соцiальних технологiй.
Стратегiя реалiзацii соцiалъних технологiй. Структура технологiй соцiальноi
роботи. Поняття технологiй соцiальноТ роботи. Особливостi технологiй соцiальноТ

роботи. Iнтегрований, унiверсальний характери соцiальноТ роботи. Умови реалiзацii
соцiальних технологiй. Типовi недолiки соцiальних технологiй: навчальний,
моралiзаторський та прагматичний характер соцiальноiроботи. Загальнi i прикладнi
технологii соцiальноi роботи.

OcHoBHi поняття теми: соцiальнi технологii, технологii соцiальноi роботи,
технологiзацiя соцiальних процесiв.

Тема 2. Методи соцiальноi роботи ( 2 год.).

роботи. Метод i методологiя. Метафiзичнi та

роботи. OcHoBHi пiдходи до класифiкацii методiв соцiальноi роботи. Класифiкацiя
методiв соцiальноi роботи. Фiлософськi методи в соцiальнiй роботi. Спецiально-
HayKoBi методи (соцiально-економiчнi, органiзацiйнi).

OcHoBHi поняття теми: метод, методологiя,
загальнонауковi методи, спецiальнi методи.

фiлософськi методи,

Тема 3. Загальнонауковi методи в соцiальнiй роботi ( 2 год.).
Психологiчнi методи в практицi соцiальноТ роботи (психодiагностика,

психокорекцiя, психологiчне консультування, психотерапiя). Соцiологiчнi методи
(аналiз соцiуму, монiторинц фоrqус-група. паспортизацiя). Педагогiчнi методи
(методи формування свiдомостi, органiзацiI дiялъностi, методи стимулюваннrI,
методи самовиховання). Умови успiшного використання переконання. Метод
навiювання та прийоми його застосування. Приклад в системi формування
свiдомостi клiентiв соцiалъноi роботи

OcHoBHi понrIття теми: загальнонауковi методи, психологiчнi методи,
соцiологiчнi методи педагогiчнi методи, генетичнi методи, iсторичнi методи.

Тема 4. Органiзацiйнi форми соцiальноi роботи ( 2 год.).
Поняття <форми соцiальноi роботи>. Специфiчнi ознаки форми соцiальноi

роботи: функцiональнiстъ, cTpyкTypHicTb, iнтегративнiсть, неперервнiсть. Творча
справа та захiд як рiзновиди органiзацiйноi форми соцiальноi роботи. Класифiкацiя
органiзацiйних форIrл соцiальноi роботи. Специфiка використання форrrл соцiальноi
роботи з рiзними групами клiентiв. Особливостi комплексних форшr роботи.
Iндивiдуальнi, груповi та MacoBi форми соцiальноТ роботи. Особливостi iх
використання в практицi соцiальноi роботи, сгrецифiка застосування в роботi З

рiзними групами клiентiв.
OcHoBHi поняття теми:

iнтегративнiсть, неперервнiсть, комплекснiсть.

CeMiHapcbкe заняття 1. Упровадження загальнонаукових

форма, органiзацiйна форма, cTpyкTypHicTb,

(iсторичних,



психологiчнихо соцiологiчних) методiв в практику соцiальноi роботи (2 год.).
Лiтература:
Основна: |,2,З.
Щодаткова:. |,2,4.

CeMiHapcbкe заняття 2. Методика
органiзацiйних форм соцiальноi роботи (2 год.)

Лiтература:
Основна: |,2,З,4 .

,.Щодаткова: t,2,З.

Змiстовий модуль 2.
Базовi технологii соцiально роботи

Тема 5. Технологii соцiальноi роботи в середовищi великого MicTa ( 2 год.)
Соцiокультурне середовище великою MicTa та особливостi соцiальноi роботи в

ньому. Мета соцiальноi вуличноi роботи. OcHoBHi завдання вуличноТ соцiальноi

роботи. Переваги вуличноТ соцiальноi роботи. OcHoBHi форми вуличноi соцiальноТ

роботи: рейд, iгротека, дискотека, вуличний театр, виiЪне консультування, вулична
акцiя, пункт соцiальноТ пiдтримки, мiтинц вулична хода. Знання та вмiння
соцiального працiвника, що працюе в умовах вуличного простору. Стратегiя
органiзацii вуличноi соцiальноi роботи. Органiзацiя роботи бригади вуличних
соцiальних працiвникiв. Правила технiки безпеки при роботi на вулицi

OcHoBHi поняття теми: соцiальне середовище, вуличний простiР,
соцiокультурне середовище MicTa, мультидисциплiнарна команда вуличноi роботи,
аутрiч робота, соцiальна паспортизацiя середовища.

Тема 6. Рекламно-iнформацiйнi технологii у соцiальнiй роботi ( 2 год.)
CyTHicTb та специфiка використання рекламно-iнформацiйних технологiй в

дiяльностi соцiальних працiвникiв. Засоби масовоi iнформацiТ. Роль засобiв масовоi
iнформацiТ як одного iз соцiальних iнстиryтiв та ik вплив на сучасне суспiльство.
Види та форми взаемодii соцiального працiвника з засобами масовоТ iнформацiТ.
Специфiка рекламноi дiялъностi соцiальних працiвникiв та установ. Реклама
соцiальних агенцiй як засiб РR-дiяльностi. Стратегiя cTBopeHHrI кола iнформацiйних
джерел, якими може корисryвulися соцiальний працiвник у своiй дiялъностi (преса,
телебачення, радiо). Види iнформацiйного впливу у роботi соцiального працiвника.
ТехнологiТ використання рекламних засобiв в дiяльностi соцiальних працiвникiв.
Специфiчнi ознаки соцiальноi рекJIами. Типовi види рекламноi продукцii якi
використовуються в практицi соцiальноi роботи. Прес-релiз. Прес-конференцiя.
ТехнологiТ оформлення та розмiщення iнформацiйних стендiв. ГIлакати, буклети,
листiвки, технiки ix влl^rного використання в практицi соцiалъноТ роботи.

OcHoBHi поняття теми: засоби масовоi iнформацii, iнформацiя, iнформУваННЯ,

реклама, iнформацiйнi джерела, соцiальна реклама.

Тема 7. Використацня iгрових технологiй у соцiальнiй роботi ( 2 гол.)

фа як складова технологiчного забезпе.дення соцiальноТ роботи. Значення гРИ

пiдготовки та проведення



та iгрових TexHiK в соцiальнiй роботi. Класифiкацiя iгор в соцiальнiй роботi.Рольовi,
дiловi iгри в роботi соцiального працiвника. ,Щiагностичнi та терапевтичнi iгровi
технiки. Особливостi використання iгрових TexHiK в соцiальнiй роботi. Види iгрових
TexHiK: станцiйнi експреси, тематичнi iгровi програми, iгротеки, настiльнi
профiлактичнi iгри. Умови органiзацii гри в процесi соцiальноi роботи. Авторська
картотека творчих iгор.

OcHoBHi поняття теми: гра, iгрова взаемодiя, iгровi технiки, iгрова програмц
iгротека, iгротехнiк, картотека iюр.

Тема 8_9. Технологii соцiальноi роботи в закладах оздоровлення та
вiдпочинку(4год.)

Переваги роботи закладiв вiдпочинку та оздоровлення у вирiшеннi проблем
соцiальноТ роботи. CyTHicTb та специфiка роботи соцiального працiвника/педагога як
органiзатора дiяльностi дитячих та юнацьких колективiв в умовах закладу
вiдпочинку. Таборова змiна як концентрований за змiстом та виХовноЮ
ефективнiстю перiод дiяльностi дитячого чи юнацького тимчасового колективу.
Етапи таборовоi змiни: пiдготовчий, органiзацtйний, основний, пiдсумковий.
Особливостi тематичноi змiни. Поняття тематичного ,Щня-свята. МетодиКа
проведення найбiльш типових Щнiв. Пiдсумковий перiод таборовоТ змiни (КарнаваЛ,
Ярмарок, Свято прощання тощо). Методика
творчих оглядiв, концертiв. Специфiка

пiдготовки та проведення фестивалiв,
роботи наметових, волонтерських,

екологiчних, скаутських таборувань. Робота з специфiчними категорiями клiснтiв в

умовах закладу вiдпочинку та оздоровлення.
OcHoBHi поняття теми: заклад оздоровлення та вiдпочинку, таборування, змiна,

колектив, тематичний день.

CeMiHapcbкe заняття 3. Соцiокультурне середовище великого MicTa
(2 год.)

Лiтература:
Основна: 1,3, 5.

Щодаткова: I,4.

CeMiHapcbкe заняття 4. Методика
продукцii соцiального спрямування (2 год.)

Лiтература:
Основна: 1,3,5.
,Щодаткова; |,4.

CeMiHapcbкe заняття 5. Методика пiдготовки та проведення прогРаМ,
тематичних днiв в умовах закладу оздоровлення та вiдпочинку(2 год.)

Лiтература:
Основна: |,З,4,5.

.Щодаткова: I,2,4.

розробки рекламно-iнформацiйноТ
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дцY

trLо tr

ацЕ
vuo
д,a

Модуль 1 Модуль2

F.*

!дt
нtsfgо

лФ
:ьд
>ь1 trн.дкБ НсЕ,-
Ф
z

.алн+

.оЁ
J

gо

дtr
зьф
>bdHнд(ýочч
ь1 ,с
z

Вiдвiдування лекцiй 1 4 4 5 5

Вiдвiдування семiнарських занять 1 2 2 a
J J

Вiдвiдування практичних занять 1

Робота на ceMiHapcbкoмy заняттi 10 2 20 J 30
Робота на практичному заняттi l0

Лабораторна робота (в тол,rу числi
допуск. викопання. захист)

10

Виконання завдань для самостiйноТ
роботи

5
аJ 15 a

_) 15

Виконання модульноТ роботи 25 1 25 1 25
Разом 66 78

максимальна кiлькiсть балiв : т44

Розрахунок коефiцiента:
Максиr,tацьно можлива кiлькiсть баriв: 1 -1-1,

Коефiчiснт: 1.44.
Розрахунок балiв. отриманI]х cTvJeHTo}I (привеJення до вiдповiдностi. де

максимум 100)" здiйснюеться за форrтr.lою:
Х : 1.44 - кiлькiсть бацiв - реlYtтинговий показнлtк чспiшностi студента
(де Х кiлькiсть балiв. отри}IанLlх cT),.]eHTo\l протяго}{ вивчення курсу).

6.Контроль навчальних досягнень
б.1 Система оцiнювання навчальних досягнень студентiв

6.2 Завдання для самостiйноТ роботи та критерii iT оцiнювання.
Змiстовий модуль I.

(5 балiв)

балiв)
.)
J.

(5 балiв)

1. Навести власнi приклади десяти форr соцiальноТ роботи та тем до них.

2. Розробити три мiнi-проекти органiзацiйних форм соцiальноТ роботи. (5

Розробити принципи об'еднаннjI клiснтiв в мiкро-групи. Скласти перелiк

Змiстовий модуль2.
Розробити KapToTeIcy iгор (50 карток). (5 балiв)
Розробити проект тематичноТ iгровоI програми (5 балiв)

3. Розробити проект проведення одного таборового Щня(5 балiв)

Критерii оцiнювання:

1.

2.



. Завдання виконано у повному обсязi з використаннlIм наукових джерел
iнформацii, проведений аналiз, спiвставлення, зробленi висновки, в наявностi
особистiсна думка студента - 5 балiв.

. Завдання виконано у повному обсязi з використанням наукових джерел
iнформацiТ з рiзних галузей знань, проведений аналiз, спiвставлення, зробленi
висновки - 4 бали.

. Завдання виконано у повному обсязi на репродуктивному piBHi - 3 бали.

. Завдання виконано з незначними помилками, без використання
додаткових джерел iнформацii - 2 бали.

. Завдання виконано зi значними помилками - 1 бал.

б.4 Форми проведення модульноfо контролю та критерiТ оцiнювання.
Модульний контроль знань студентiв здiйснюеться пiсля завершення вивчення

навчzшъного матерiалу модуля дисциплiни. Виконання модульноi роботи
вiдбуваеться в тестовому режимi з використанням роздрукованих завдань. Завдання
розподiляються за piBHeM складностi:

. проста вiдповiдь <<таю> чи <<Hi>> - 0,5 балiв;

. вибiр вiдповiдi з 4 та бiльше BapiaHTiB - 1 бал;

. завдання, якi потребують знань визначень, або пов'язаних з заповненням
таблиць - 1,5 баsти;

. творчi завдання-2 бали.
Загалъна кiлькiсть питань у одному BapiaHTi розподiляеться так:
. питання, що передбачають просту вiдповiдь ((таю) чи <<Hi>> - 8 х 0,5 балiв

:4 бали;
. питаннrI, що передбачають вибiр вiдповiдi з 4 та бiльше BaPiaHTiB - 8 х 1

бал: 8 балiв;
. завдання, якi потребують знань визначень, або пов'язаних з заповненням

таблиць - б х 1,5 бали : 9 ба_гriв;
. творчi завдання-2х2 бали:4 балти.

Залежно вiд спрямованостi модуля кiлъкiсть питань за piBHeM складностi може
змiнюватися, апе загaшьна кiлькiсть балiв у cyMi повинна складати 25.

б.4 Форми проведення семестрового контролю та критерii оцiнювання.
Не передбачено навч€шьним планом

6.5 Орiснтовний перелiк питань для комплексного семестрового контролю.

1. Визначити ocHoBHi види соцiальних технологiй.
2. Визначити виховний потенцiал 2-3 iгор, розкрити Тх змiст.
3.Визначити значення та дати характеристику методу "рiвний-рiвному" в соцiальнiй
роботi.
4.Визначити ocHoBHi ознаки форм соцiальноi роботи та дати Тх характеристику.
5.Визначити переваги групових форlr,r роботи у вирiшеннi проблем соцiальноi
роботи.
6.Визначити роль та мiсце психологiчних методiв в технологiях соцiальноi роботи.



7.Визначити роль та мiсце соцiологiчних методiв в технологiях соцiальноТ
8.Визначити умови ефективного застосування гри та iгрових TexHiK в

роботi.
9.Щати характеристику педагогiчних методiв,
соцiальноi роботи.

що застосовуються в

1 O.frати характеристику поняття <органiзацiйнi форми соцiа-rrьноТ роботи>.
11.Запропонувати перелiк органiзацiйних фор* соцiальноi роботи для сiмейного
Iшубу.
1 2.Запропонувати склад бригади вуличноi соцiальноi роботи.
13.Здiйснити аналiз кiлькох вiдомих зразкiв рекламно-iнформацiйноТ продукцiТ
соцiального сшрямування.
14.Назвати ocHoBHi форми взаемодii соцiального працiвника зi ЗМI.
15.Назвати переваги форм вуличноi соцiальноi роботи.
16.Описати технологiю органiзацii
працiвникiв.

роботи бригади вуличних соцiальних

17.Описати форми вуличноТ соцiальноi роботи в мiкрорайонi великого MicTa.
1 8.Охарактеризувати базовi технологii соцiальноТ роботи.
19.Охарактеризувати ocHoBHi заг€Llrьнонауковi методи, що застосовуютъся
соцiальнiй роботi.
]0.Охарактеризувати cyTHicTb поняття <<соцiальнi технологii>>.
21.Охарактеризувати технологiТ взаемодii соцiального працiвника з засобами
масовоi iнформацiТ.
22.Провести аналiз кiлькох прикладiв iнформацiйно-рекламноi продукцii, що
використовусться в практицi соцiальноТ роботи.
23.Розглянути класифiкацiю фор* соцiальноТ роботи. Навести приклади
нестандартних форr.
24.Розщрити взаемозв'язок мgгодiв соцiальноi роботи (соцiологiчнi, псржолого-
педагогiчнi, органiзацiйнi, педагогiчнi) з соцiальною профiлакгикою.
25.Розкрити змiст технологiй соцiальноi паспортизацii. Навести приклади
соцiальних паспортiв.
26.Розкрити особливостi використання TexHiK арт-терапiТ в практицi соцiальноТ

роботи. Навести приклади.
27.Розробити змiст вуличноТ iгротеки. Навести прикJIади кiлькох iгор.
28.Розробити змiст i умови проведення тематичноi iгровоi програми.
29.Розро бити змiст та iдею рекламно- iнформацiйного продукту.
ЗO.Розробити змiст та описати методику проведення однiеi масовоi, комплексноi
вуличноТ форми соцiальноТ роботи.
Зl.Розробити змiст та описати методику проведення однiеТ масовоi, комплексноТ

форми соцiальноТ роботи в умовах великого MicTa.
32.Розробити змiст та структуру станцiйноI iгровоi програми.
3З.Розробити змiст та умови квесту.
З 4.Розро бити методику проведення одного тематичного Дня.
З5.Розробити план проведення свята в умовах вуличного простору.
36.Розробити структуру та змiст однiеi iгровоi технiки. Визначити iI потенцiал в

роботи.
соцiальнiй

практицi

практицi соцiальноi роботи



6.бШкала вiдповiдностi оцiнок
оцiнка кiлькiсть балiв

Вiдмiнно 100-90

Дуже добре
.Щобре

82-89
75-81

Задовiльно
достатньо

69-74
60-68

Незадовiльно 0-59
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8.Рекомендованi джерела
Основна (базова)
1. Вайнола Р. Х. ТехнологiТ соцiалъно-педагогiчноi роботи : курс

лекцiй для сryдентiв спецiальностi ,,Соцiальна педаюгiкd' l Р. Х. Вайнола.
Киiв : КМПУ iMeHi Б.Щ. фiнченка, 2008. |52 с.

2. Енциклопедiя для фахiвцiв соцiальноТ сфери ; за ред. I.Д.
Зверевоi. КиiЪ, Сiмферополь : YHiBepcyM,20|2. 5Зб с.

З. Завадська Л. М. ТехнологiТ професiйноТ дiяльностi соцiального
педагога : навч. посiб. Киiв : Видавничий Щiм <<Слово>>, 2008. 240 с.

4. Соцiальна педагогiка : навч. посiб. / [О. В. Безпалько, I. Д.
Зверева, Т. Г. Веретенко та iH.] ; за ред. О. В. Безпалько. Киiв : АкадемвиДаВ,
20tз. З\2 с.

5. ТехнологiТ соцiально-педагогiчноi дiяльностi : нав. посiб. / [Н. В.
Заверико, Ю. Р. Мацкевiч, О. В. Пономаренко та iH.] ; за заL ред. Н. В.
Заверико. Запорiжжя : Запорiзький нацiональний унiверситет,2014. 280 с.

,Щодаткова
1. Алекссева В. О., Костриrцi Л. ТехнологiТ соцiальноТ робота з

дезадаптованими дiтьми та молоддю. Киiв : Шк. Свiъ 2009. 120 с.
2. Соцiальна педагогiка : мала енциклопедiя l за заг. ред. I. Д.

ЗверевоТ. Киiв : I_{eHTp учбовоi лiтераryри, 2008. ЗЗб с.
З. Биковська О. В., Вайнола Р. Х., Петрочко Ж. В. Тематична змiна

у дитячому закладi оздоровлення та вiдпочинку : [метод. посiб.] /; за заr РеД.
Ж. В. Петрочко. КиiЪ : [б.в.], 2010. З24 с.

4. Лютий В. П. Технологiя соцiальноТ роботи : конспект лекцiЙ.
Роздiл 1. Загальнi технологii соцiальноi роботи. КиТв : Академiя працi i
соцiалъних вiдносин, 200З ,207с.

5. Щодатковi ресурси (за наявностi)
Електронна адреса щурсу: http:/leleaming.kubg"edu.uallocai/gdoiteacher/


