
 
 



 

 
 

 
 

 



1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 

формами навчання 
денна заочна 

Практикум «Ігротехніки у соціально-педагогічній діяльності» 
Курс 2 2 
Семестр 5 4 
Обсяг кредитів 3 3  
Обсяг годин, в тому числі: 90 90 

Аудиторні 42 12 
Модульний контроль 6 - 
Семестровий контроль - - 
Самостійна робота 42 78 

Форма семестрового контролю - - 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 Метою викладання навчальної дисципліни «Творча майстерня 
соціального педагога: Практикум «Ігротехніки у соціально-педагогічній 
діяльності»» є: оволодіння теоретичними знаннями щодо організації та 
проведення соціально-просвітницького тренінгу як засобу підвищення власного 
фахового рівня та форми надання інформаційної допомоги отримувачам 
соціальних послуг, а також опанування основних тренерських навичок у 
процесі групової роботи. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Творча майстерня 
соціального педагога: Практикум «Ігротехніки у соціально-педагогічній 
діяльності»» є: 

– Збагачення методичного тренерського інструментарію та систематизація 
теоретичних уявлень про соціально-просвітницький тренінг; 

– Формування тренерських компетенцій щодо постановки цілей тренінгу та 
формування досвіду; 

– Оволодіння мистецтвом комунікативності та креативності; 
– Формування навичок підготовки і проведення ігор; 
– Оволодіння методиками ігротехніки. 

 
3. Результати навчання за дисципліною 
 Після вивчення курсу студенти будуть:  

- матимуть здатність до генерації нових ідей, творчого підходу  до 
вирішення професійних завдань; 

- можливість організовувати і здійснювати соціальну-педагогічну роботу 
в спеціальних закладах та закладах загальної середньої освіти; 

- володітимуть навичками прикладної творчої діяльності, ігротехніками; 
- знати теоретичні основи ігротехнік, планувати основні етапи соціально-

педагогічної діяльності, створювати безпечне сприятливе середовище, 



координувати та коригувати діяльність учасників соціально-педагогічного 
процесу; 

- бути здатними налагоджувати співпрацю та партнерство з різними 
суб’єктами соціально-педагогічної роботи, виступати посередником між 
об’єктами та суб’єктами соціально-педагогічної діяльності, працювати у 
мультидисциплінарній команді. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 
 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. Використання гри в соціально-педагогічній роботі 

Тема 1. Сутність та завдання гри, 
її функції 

15 2 - 6 - - 7 

Тема 2. Види та класифікації ігор 13 - - 6 - - 7 
Модульний контроль 2 - - - - - - 

Разом 30 2 - 12 - - 14 
Змістовий модуль 2. «Використання гри під час здійснення соціально-

педагогічної роботи з різними категоріями отримувачів послуг» 
Тема 1. Значення та використання 
гри під час роботи з дітьми та 
молоддю що опинилась в СЖО 

15 2 - 6 - - 7 

Тема 2. Роль гри в соціально-
педагогічній роботі з дорослими та 
особами літнього віку 

13 - - 6 - - 7 

Модульний контроль 2 - - - - - - 
Разом 30 2 - 12 - - 14 

Змістовий модуль 3. «Соціально-педагогічні технології проведення гри» 
Тема 1.Технології проведення ігор 15 2 - 6 - - 7 
Тема 2. Ігрові технології з дітьми 
різного віку 

13 - - 6 - - 7 

Модульний контроль 2 - - - - - - 
Разом 30 2 - 12 - - 14 

Підготовка та проходження 
контрольних заходів 

6 - - - - - - 

Усього 90 6 - 36 - - 42 



 

Тематичний план для заочної форми навчання 
 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. Використання гри в соціально-педагогічній роботі 

Тема 1. Сутність та завдання гри, 
її функції 

16 2 - 2 - - 12 

Тема 2. Види та класифікації ігор 14 - - 2 - - 12 
Модульний контроль - - - - - - - 

Разом 30 2 - 4 - - 24 
Змістовий модуль 2. «Використання гри під час здійснення соціально-

педагогічної роботи з різними категоріями отримувачів послуг» 
Тема 1. Значення та використання 
гри під час роботи з дітьми та 
молоддю що опинилась в СЖО 

16 2 - 2 - - 12 

Тема 2. Роль гри в соціально-
педагогічній роботі з дорослими та 
особами літнього віку 

14 - - 2 - - 12 

Модульний контроль - - - - - - - 
Разом 30 2 - 4 - - 24 

Змістовий модуль 3. «Соціально-педагогічні технології проведення гри» 
Тема 1.Технології проведення ігор 16 2 - 2 - - 12 
Тема 2. Ігрові технології з дітьми 
різного віку 

14 - - 2 - - 12 

Модульний контроль - - - - - - - 
Разом 30 2 - 4 - - 24 

Підготовка та проходження 
контрольних заходів 

- - - - - - - 

Усього 90 6 - 12 - - 72 
 

 

 

 

 

 



5. Програма навчальної дисципліни 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
«Використання гри в соціально-педагогічній роботі» 

 
Тема 1. Сутність та завдання гри, її функції (2 год.) 

 Гра, її сутність та значення у житті людини. Основні функції гри. 
Завдання гри у виховному процесі.  

Ключові слова: гра, завдання гри, функції гри. 
Практичне заняття 1,2,3 Сутність та завдання гри, її функції (6 год.) 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 4, 5. 
Додаткові: 1, 2, 3. 

Тема 2. Види та класифікації ігор (2 год.)  
Основні види ігор, типологія ігор, цілі використання. Класифікації ігор, 

основні характеристики груп ігор. Інтерактивні ігри, як вид соціально – 
педагогічної діяльності. 

Ключові слова: види ігор, класифікація ігор, інтерактивна гра. 
Практичне заняття 4,5,6 Види та класифікації ігор (6 год.) 
Рекомендовані джерела: 

Основні: 4, 5. 
Додаткові: 1, 3. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
«Використання гри під час здійснення соціально-педагогічної роботи з 

різними категоріями отримувачів послуг» 
 

Тема 1. Значення та використання гри під час роботи з дітьми та молоддю 
що опинилась в СЖО (2 год.) 

 Використання ігрових технологій у соціально-педагогічній діяльності з 
дітьми та молоддю що опинилась в СЖО. 

Ключові слова: гра, соціально-педагогічні технології, складні життєві 
обставини. 

Практичне заняття 7,8,9 Значення та використання гри під час роботи з 
дітьми та молоддю що опинилась в СЖО (6 год.) 

Рекомендовані джерела: 
Основна: 1, 2, 5. 
Додаткова:  2, 3, 4. 
 
Тема 2. Роль гри в соціально-педагогічній роботі з дорослими та 

особами літнього віку (2 год.)  

Використання ігрових технологій під час проведення тренінгів. 
Особливості використання ігрових технологій з дорослими та особами літнього 
віку.  

Ключові слова: тренінг, інтерактивна гра, ігрові технології.  



Практичне заняття 10,11,12. Роль гри в соціальній роботі з дорослими 
та особами літнього віку (6 год.) 

Рекомендовані джерела: 
Основна: 4, 5.  
Додаткова: 1, 3. 

  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 
«Соціально-педагогічні технології проведення гри» 

 
Тема 1. Технології проведення ігор (2 год.) 

 Особливості використання ігрових технологій. Види ігрових технологій в 
соціально-педагогічній діяльності.  

Ключові слова: гра, соціально-педагогічні технології, ігрові технології, 
види гри.  

Практичне заняття 13,14,15 Технології проведення ігор (6 год.) 
Рекомендовані джерела: 
Основна: 2, 4. 
Додаткова:  1, 3, 4. 

 

Тема 2. Ігрові технології з дітьми різного віку (2 год.)  

Використання ігрових технологій під час проведення тренінгів. 
Особливості використання ігрових технологій з дорослими та особами літнього 
віку.  

Ключові слова: тренінг, інтерактивна гра, ігрові технології.  
Практичне заняття 16,17,18. Ігрові технології з дітьми різного віку  
(6 год.) 

Рекомендовані джерела: 
Основна:  2, 4, 5 
Додаткова: 1, 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Контроль навчальних досягнень 
 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 2 2 
Відвідування семінарських 
занять 

1 - - - - - - 

Відвідування практичних 
занять 

1 6 6 6 6 6 6 

Робота на семінарському 
занятті 

10 - - - - - - 

Робота на практичному занятті 10 6 60 6 60 6 60 
Лабораторна робота (в тому 
числі допуск, виконання, 
захист) 

10 - - - - - - 

Виконання завдань для 
самостійної роботи 

5 1 5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 
Виконання ІНДЗ 30 - - - - - - 
Разом - 98 - 98 - 98 
Максимальна кількість балів:  294 
294:100=2,94. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:2,94 = 
загальна кількість балів. 

- 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
«Використання гри в соціально-педагогічній роботі» 

Тема 1. Сутність та завдання гри, її функції. (7 год.) 
1. Підготувати есе “Гра в житті людини”. 
2. Підготувати ігротеку з використанням різних видів ігор, для 

запропонованих груп отримувачів послуг.  
Критерії оцінювання: 
- змістовність структури - 3 бали 
- відповідність темі та стилю оформлення - 2 бали 
Рекомендовані джерела: 

Основні:  1, 2, 4 
Додаткові: 1, 2, 3 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
«Використання гри під час здійснення соціально-педагогічної роботи з 

різними категоріями отримувачів послуг» 
 

Тема 1. Значення та використання гри під час роботи з дітьми та 
молоддю що опинилась в СЖО (7 год.) 

1. Опрацювати статтю  Васильченко О. А. Використання ігротерапії в 
соціальній роботі зі старшими підлітками / О. А. Васильченко // 
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. – 2013. - 
№58. – 55 – 61.  та заповнити таблицю.  
 

Таблиця «Основні функції ігрової терапії» 
Назва функції Зміст функції 

  
  
  

Критерії оцінювання: 
- змістовність структури - 3 бали 
- відповідність темі та стилю оформлення - 2 бали 
Рекомендовані джерела: 

Основні:   2, 4 
Додаткові:  2, 5 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 
«Соціально-педагогічні технології проведення гри» 

 

Тема 1. Ігрові технології з дітьми різного віку (7 год.) 
1.  Підготувати 7 ігор які можна використати під час проведення  тренінгу за 

відповідною тематикою (на вибір студента). Зазначити мету, та завдання 
кожної з обраних ігор  

Критерії оцінювання: 
- змістовність структури - 3 бали 
- відповідність темі та стилю оформлення - 2 бали 
Рекомендовані джерела: 

Основні:  3, 4 
Додаткові: 4, 5 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
 Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування в електронному 

курсі. 
Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  
Види тестових завдань: 

 Із вибором однієї правильної відповіді; 
 На встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; 
 Завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по 

пам’яті; 
 Завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань понять) по 



пам’яті; 
 Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь. 

Критерії оцінювання:  
Виконання тестових завдань – максимум 25 балів. 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 
Не передбачено навчальним планом. 
 
6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контроля. 

Питання до комплексного екзамену: 
 

1. Назвіть визначення поняття гра, та ігротека. 

2. Назвіть класифікацію ігор, та наведіть приклад гри до кожної із наведених 
категорій. 

3. Назвіть особливості використання ігрових технік під час проведення 
тренінгів.   

4. Виховна функція гри полягає в:  

А) створенні сприятливої атмосфери на уроці, перетворенні уроку в цікаву й 
незвичайну подію, захоплюючу пригоду, а часом і в казковий світ; 

Б) формуванні навичок підготовки свого фізіологічного стану для більш 
ефективної діяльності, а також перебудови психіки для засвоєння більших 
обсягів інформації; 

В) вихованні такої якості як уважне, гуманне відношення до партнера по грі; 
також розвивається почуття взаємодопомоги й взаємопідтримки. 

5.З наведених функцій гри оберіть вірні відповіді: 

А) Психологічна; 

Б) Розважальна; 

В) Динамічна; 

Г) Комунікативна. 

6. Оберіть вірний варіант визначення поняття «дитяча гра» -  

А) це діяльність, спрямована на орієнтування в предметній і соціальній 
дійсності, в якій дитина відображає враження від їх пізнання; 

Б) це комплексний процес засвоєння індивідом певної системи знань, норм і 
цінностей, які дозволяють йому бути повноправним членом суспільності; 

В) це складний і багатогранний процес формування особистості, створення 
оптимальних умов для її фізичного, психічного та соціального розвитку. 

7. Оберіть з наведеного неіснуючий вид ігор:  

А) Рухливі ігри; 



Б) Дидактичні ігри; 

В) Сюжетно-рольові ігри; 

Г) Анонімні ігри. 

8. Оберіть правильну назву запропованого визначення типу гри «це 
моделювання реальної діяльності у спеціально створеній проблемній ситуації». 

А) Рухлива гра; 

Б) Дидактична гра; 

В) Ділова гра; 

Г) Сюжетно-рольова гра. 

Ключ: 4. В; 5. А, Б, Г; 6.А; 7. Г; 8. В. 

6.6. Шкала відповідності оцінок 
Оцінка Кількість балів 
Відмінно 100-90 
Дуже добре 82-89 
Добре 75-81 
Задовільно 69-74 
Достатньо 60-68 
Незадовільно 0-59 



  



7. Навчально-методична картка дисципліни «Соціальна робота в сфері зайнятості населення та соціальне 
забезпечення» 

 Разом: 90  год., лекції – 6 год., практичні заняття –  36 год., самостійна робота –  42 год., модульний контроль – 6 год. 

Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 

Назва 
модуля 

Використання гри в соціально-
педагогічній роботі 

Використання гри під час здійснення 
соціально-педагогічної роботи з різними 

категоріями отримувачів послуг 

 
Соціально-педагогічні технології 

проведення гри 

Кількість балів за 
модуль 98  98 98 

Лекції 2 (1 бал) 2 (1 бал) 2 (1 бал) 

 
Теми 

 лекцій 

Тема 1. Сутність та завдання гри, її 
функції 
 
Тема 2. Види та класифікації ігор 

Тема 1. Значення та використання гри під 
час роботи з дітьми та молоддю що 
опинилась в СЖО 
Тема 2. Роль гри в соціально-педагогічній 
роботі з дорослими та особами літнього 
віку 

Тема 1.Технології проведення ігор 
 
Тема 2. Ігрові технології з дітьми 
різного віку 

 
Теми практичних 

занять 

Практичні заняття 
1 - 6 (66 балів) 

 
(11 балів: 1 бал – за відвідування; до 10 балів 

- відповідь) 
 

Практичні заняття 
7 -12 (66 балів) 

 
(11 балів: 1 бал – за відвідування; до 10 балів 

- відповідь) 
 

Практичні заняття 
13-18 (66 балів) 

 
(11 балів: 1 бал – за відвідування; до 

10 балів - відповідь) 
 

Самостійна 
робота 

СР. 1 
(5 балів) 

СР. 2 
(5 балів) 

СР. 3 
(5 балів) 

Види поточного 
контролю 

Модульна  контрольна робота  
(25 балів) 

Модульна  контрольна робота  
(25 балів) 

Модульна  контрольна робота  
(25 балів) 

Розрахунок 294:100=2,94. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:2,94 = загальна кількість балів. 
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