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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни  обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин  

Курс 2 2 

Семестр 3 3 

Кількість змістових модулів з розподілом:   

Обсяг кредитів 2 2 

Обсяг годин, в тому числі:   

Аудиторні 28 8 

Модульний контроль 4  

Семестровий контроль 15  

Самостійна робота 13 52 

Форма семестрового контролю залік залік 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Технології соціально-

педагогічної профілактики»  є: ознайомлення студентів з основними 

характеристиками базових технологій соціально-педагогічної роботи, 

визначення сутності та особливостей процесу технологізації профілактики 

з різними клієнтами та групами, розробка алгоритмів професійної 

діяльності суб’єктів соціально-педагогічної діяльності за напрямком 

профілактики; усвідомлення та прийняття профілактичних стратегій та 

моделей соціально-педагогічної діяльності; визначення та добір 

технологічного забезпечення, спрямованого на активізацію зусиль клієнтів 

(індивідів, груп, спільнот) на вирішення власних проблем. 

Завдання: 
1. Ознайомлення з метою та завданнями профілактичних 

технологій соціально-педагогічної діяльності. 

2. Визначення можливостей використання технологій 

соціально-педагогічної профілактики в практичній діяльності. 

3. Опанування організаційно-методичних основ розробки 

та впровадження технологій соціально-педагогічної  профілактики з 

дітьми та молоддю.  

4. Набуття основних операційних навичок, оволодіння 

прийомами та техніками соціально-педагогічної профілактики. 
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2. Результати навчання за дисципліною 

Результати навчання, що передбачають засвоєння загальних, 

професійних та спеціальних компетентностей студентів представлено в 

таблиці нижче: 
 

№ 

зп 

Результати навчання Компетентності 

1 Здатність продемонструвати базові медико-

соціальні, комунікативні, психологічні та 

педагогічні знання з професії у процесі 

забезпечення соціально-педагогічної 

діяльності з дітьми, молоддю та сім’ями; 

Здатність визначати пріоритетні напрями та 

планувати основні етапи соціально-

педагогічної діяльності; координувати та 

коригувати діяльність учасників соціально-

педагогічного процесу, працювати у 

мультидисциплінарній команді; 

Здатність застосовувати технології 

соціально-педагогічної профілактики та 

реабілітації; 

Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі і практичні 

проблеми у галузі соціальної 

педагогіки, що передбачає 

застосування певних теорій та 

методів відповідної науки і 

характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов;  

 

2 Здатність продемонструвати на базовому 

рівні володіння комплексом соціально-

педагогічних технологій у роботі з дітьми, 

молоддю та сім’ями; 

Здатність визначати мету та завдання 

просвітницької роботи з різними віковими 

групами відповідно до їх проблем та потреб; 

Розуміння значущості для власного 

професійного розвитку історичного 

досвіду людства, європейських 

цінностей; 

3 Здатність витримувати емоційне 

навантаження, підвищувати професійну 

компетентність, здійснювати професійний 

саморозвиток; 

Здатність до раціонального вибору і 

реалізації психологічних методик і 

технологій соціально-педагогічної роботи з 

дітьми та молоддю в навчальних, 

позанавчальних закладах та закладах 

соціального-спрямування; 

Здатність до самостійного пошуку та 

оброблення інформації з різних 

джерел для розгляду конкретних 

питань, використання інформаційних 

технологій в суспільній і професійній 

діяльності;  

Здатність працювати у команді; 

 

4 Здатність використовувати різні види 

прикладної творчої діяльності, ігрові форми 

роботи з  різними категоріями клієнтів; 

Здатність розуміти наслідки 

патопсихологічних захворювань, пов’язаних 

з поведінковими та фізичними проявами; 

Вміння проводити психокорекційні методи 

роботи з клієнтами, в тому числі арт-

терапевтичні форми роботи; 

Вміння проводити тренінгові форми 

соціально-педагогічної роботи. 

Здатність до аналізу теоретичних та 

практичних професійних проблемних 

питань, комплексного розв’язання 

проблем, критичного мислення в 

професійній соціально-педагогічній 

діяльності, складання суджень та 

ухвалення рішень; 

Прагнення до здоров’я, благополуччя 

і безпеки 
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1. Структура навчальної дисципліни 

 
Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 

У

с

ь

о

г

о 

Розподіл годин між видами робіт 

Аудиторна: 

Сам

ості

йна 

роб

ота 

Л

е

к

ці

ї 

С

е

м

ін

а

р

и 

П

р

а

к

т

и

ч

ні 

Л

а

б

о

р

ат

о

р

ні 

Ін

д

и

ві

д

у

а

л

ь

ні 

Змістовий модуль 1 Теоретичні аспекти технологій соціально-педагогічної 

профілактики 

Тема 1. Соціально-педагогічна 

діяльність як галузь соціальних 

технологій 

2 2 - - - - - 

Тема 2. Соціально-педагогічна 

профілактика та її технологічний 

аспект 

4 2 - 2 - - - 

Тема 3. Типологія технологій 

соціально-педагогічної профілактики 

4 2 - 2 - - - 

Тема для самостійної роботи. 

Теоретичні аспекти технологій 

соціально-педагогічної профілактики 

14 - - - - - 14 

Модульний контроль 2  

Разом 24 6 - 4 - - 14 

Змістовий модуль ІІ Технології соціально-педагогічної профілактики: специфіка і 

практичне використання 

Тема 1.Використання технологій 

соціально-педагогічної профілактики з 

“групами ризику” 

6 2 - 4 - - - 

Тема 2. Технології соціально-

педагогічної профілактики девіантної 

поведінки 

6 2 - 4 - - - 

Тема 3.Використання технологій 

соціально-педагогічної профілактики з 

різними типами сімей 

6 2 - 4 - - - 

Тема для самостійної роботи. 

Технології соціально-педагогічної 

профілактики: специфіка і практичне 

14 - - - - - 14 
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використання 

Модульний контроль 2  

Разом 32 6 - 12 - - 14 

Підготовка та проходження 

контрольних заходів 

  

Усього 56 12 - 16 - - 28 

 

Тематичний план для заочної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 

У

с

ь

о

г

о 

Розподіл годин між видами робіт 

Аудиторна: 

Сам

ості

йна 

Л

е

к

ці

ї 

С

е

м

ін

а

р

и 

П

р

а

к

т

и

ч

ні 

Л

а

б

о

р

ат

о

р

ні 

Ін

д

и

ві

д

у

а

л

ь

ні 

Змістовий модуль 1 Теоретичні аспекти технологій соціально-педагогічної 

профілактики 

Тема 1. Соціально-педагогічна 

профілактика та її технологічний 

аспект 

2 2 - - - - - 

Тема 2. Типологія технологій 

соціально-педагогічної профілактики 

2 2 - - - - - 

Тема для самостійної роботи. 

Теоретичні аспекти технологій 

соціально-педагогічної профілактики 

26 - - - - - 26 

Разом 30 4 - - - - 26 

Змістовий модуль ІІ Технології соціально-педагогічної профілактики: специфіка і 

практичне використання 

Тема 1.Використання технологій 

соціально-педагогічної профілактики з 

“групами ризику” 

2 - - 2 - - - 

Тема 2.Використання технологій 

соціально-педагогічної профілактики з 

різними типами сімей 

2 - - 2 - - - 

Тема для самостійної роботи. 

Технології соціально-педагогічної 

профілактики: специфіка і практичне 

використання 

26 - - - - - 26 

Разом 30 - - 4 - - - 

Усього 60 4 - 4 - - 52 
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2. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1  

Теоретичні аспекти технологій соціально-педагогічної профілактики 

 

Тема 1. Соціально-педагогічна діяльність як галузь соціальних 

технологій (2 год.) 

Сутність та основні напрями соціально-педагогічної діяльності. 

Основні и технологізації соціально-педагогічної діяльності.  

Класифікація принципів соціально-педагогічної діяльності. Групи 

принципів. Методи соціально-педагогічної діяльності. 

Основні поняття: соціальна педагогіка, соціально-педагогічна робота, 

технологія, соціально-педагогічна технологія, принципи соціально-

педагогічної діяльності, методи соціально-педагогічної роботи. 

Основна література: 2, 3 

Додаткова література: 4 
 

Тема 2. Соціально-педагогічна профілактика та її технологічний 

аспект. (2год.) 

Призначення профілактичних технологій у соціально-педагогічній 

діяльності. Структура і зміст профілактичних технологій у  соціально-

педагогічній діяльності. Алгоритм дій  соціального педагога при 

проведення профілактичних технологій.  

Основні поняття: профілактика, профілактична технологія 

Основна література: 1, 3 

Додаткова література: 3 
 

Тема 3. Типологія технологій соціально-педагогічної профілактики.  

(2 год.) 

Загальна класифікація соціально-педагогічних технологій. Соціально-

педагогічні технології загального типу. Соціально-педагогічні технології 

часткового типу. Технології соціально-педагогічної профілактики. Сфери 

застосцвання профілактичних технолгій у соціально-педагогічної роботі. 

Основні поняття: соціально-педагогічна технологія, типи соціально-

педагогічних технологій 

Основна література: 1, 2 

Додаткова література: 5 
 

Практичне заняття 1. Методика підготовки та проведення 

профілактичних форм соціально-педагогічної роботи (2 год.) 

Методика підготовки та проведення профілактичних форм 
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соціально-педагогічної роботи, профілактичні форми роботи, словесні 

форми роботи, просвітницько-профілактичний і профілактичний тренінг. 

Основна література: 2, 3 

Додаткова література: 2 

 

Практичне заняття 2. Профілактична програма як основна 

форма соціально-педагогічної профілактики (2 год.) 
Програми за методикою «рівний-рівному». Профілактична форма 

роботи як елемент профілактичної програми. Послідовність і 

різноспрямованість профілактичних заходів. Комплексне використання 

методів соціально-педагогічної профілактики в процесі реалізації 

профілактичної програми. Залучення представників цільових груп до 

реалізації профілактичних програм і до участі в профілактичних заходах . 

Рекламно-інформаційні програми. Проект як комплексна форма 

профілактичної роботи. 

Основна література: 3, 4 

Додаткова література: 3 

 

Змістовий модуль ІІ  

Технології соціально-педагогічної профілактики: специфіка і 

практичне використання. 

Тема 1. Використання технологій соціально-педагогічної 

профілактики з “групами ризику”. (2 год.) 

Фактори та причини виникнення категорії дітей «групи ризику». Завдання 

соціально-педагогічної профілактичної роботи з дітьми групи ризику. 

Сутність соціально-педагогічної профілактики при роботі з  дітьми групи 

ризику. Змістовна характеристика технології профілактичної роботи 

соціального педагога з дітьми групи ризику. 

Основні поняття: “група ризику”, профілактична технологія 

Основна література: 1, 3 

Додаткова література: 2 

Тема 2. Технології соціально-педагогічної профілактики девіантної 

поведінки. (2 год.) 

Норма і відхилення від норми в соціальній педагогіці. Характеристика 

девіації. Соціально-педагогічна профілактика при роботі з девіантними 

дітьми. Соціально-педагогічна профілактика адикцій в дитячому та 

молодіжному середовищі. Соціально-педагогічна профілактика 

суїцидальної поведінки. Соціально-педагогічна  профілактика  

антисоціальної поведінки. Профілактичні соціально-педагогічні 

технології. 

Основні поняття: девіація, девіантна поведінка, адиктивна повединка, 

асоціальна поведінка 

Основна література: 1, 5 
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Додаткова література: 2 
 

Тема 3. Використання технологій соціально-педагогічної 

профілактики з різними типами сімей. (2 год.) 

Типологія сімей, які потребують соціальної допомоги. 

Зміст соціально-педагогічної профілактики при роботі з багатодітною 

сім’єю. Соціально-педагогічна профілактика при роботі з сім’ями, в яких 

діти страждають від різних видів насильств. Соціально-педагогічна 

профілактична робота із сім’ями, які мають дітей-інвалідів. Соціально-

педагогічна профілактична діяльність з асоціальними сім’ями. Соціально-

педагогічна профілактична робота з одинокими матерями. 

Основні поняття: багатодітна сім’я, насильство, асоціальна сім’я 

Основна література: 5,  

Додаткова література: 2 
 

Практичне заняття 1. Розробка профілактичної програми для 

роботи з дітьми групи ризику. (4 год.) 

Створення профілактичної програми для соціально-педагогічної 

роботи з дітьми “групи ризику” (профілактика бездоглядності, 

бродяжництва, дезадаптації дітей тощо). 

Основна література: 2, 5 

Додаткова література: 3 
 

 

Практичне заняття 2. Розробка профілактичної програми для 

роботи з дітьми з проявами девіантної поведінки. (4 год.) 

Створення профілактичної програми для соціально-педагогічної 

роботи з дітьми “групи ризику”з проявами девіантної поведінки 

(профілактика втеч з дому, насильства, конформності, агресивності, 

адикцій (різних форм залежності) тощо). 

Основна література: 2, 3 

Додаткова література: 1 

 

Практичне заняття 3. Розробка профілактичної програми для 

роботи з різними типами сімей. (4 год.) 

Створення профілактичної програми для соціально-педагогічної 

роботи з різними типами сімей (категорія сімей на вибір). 

Основна література: 5 

Додаткова література: 2 
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3. Контроль навчальних досягнень 

 

3.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 

Максим

альна к-

сть 

балів за 

одиниц

ю 

Модуль 1 МодульІІ 

кількі

сть 

одини

ць 

макси

мальн

а   

кількі

сть 

балів 

кількіс

ть 

одини

ць 

максима

льна   

кількість 

балів 

Відвідування лекцій 1 3 3 3 3 

Відвідування семінарських занять 1 - - - - 

Відвідування практичних занять 1 2 2 6 6 

Робота на семінарському занятті 10 - - - - 

Робота на практичному занятті 10 2 20 6 60 

Лабораторна робота (в тому числі 

допуск, виконання, захист) 

10 - - - - 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

2 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Разом 9 55 17 99 

Максимальна кількість балів:                                   154 

Розрахунок коефіцієнта:                                     154/100= 1,54 

                                                            Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х x 1,54=ХХ балів.   

 

3.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

Змістовий модуль І. Теоретичні аспекти технологій соціально-

педагогічної профілактики 

 

1. Підібрати 5 відеороликів на тему соціально-педагогічної 

профілактики (5 балів). 

 

 

Змістовий модуль 2. Технології соціально-педагогічної профілактики: 

специфіка і практичне використання. 

 

1. Підібрати 5 художніх фільмів в яких висвітлюється соціально-

педагогічна профілактика (5 балів). 
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3.3 Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Тестування: 25 питань по 1 балу (25 балів). 

 

3.4 Форми проведення семестрового контролю та критерії 

оцінювання. 

Підсумковий контроль проводиться у формі заліку. Оцінка виставляється 

за тими балами, що студент набрав протягом курсу. 

 

3.5 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 

 

4. Навчально-методична картка дисципліни 
 

 

 

IV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ  

«Технології соціально-педагогічної профілактики» 
Разом: 60 год., з них 12 год. – лекції, 16 год. – практичні, 28 год. – самостійна 

робота, 4 год. – модульний контроль. 

 
Модулі Змістовий модуль І (70 бали) Змістовий модуль ІІ (114 бали) 

Назва 

модуля 
Теоретичні аспекти технологій 

соціально-педагогічної профілактики 
Технології соціально-педагогічної 

профілактики:специфіка і практичне 

використання 

Лекції 1 (1 бал) 2 (1 бал) 3 (1 бал) 

 

4 (1 бал) 5 (1 бал) 6 (1 бал) 

 

Теми 

лекцій 
Соціально-

педагогічна 

діяльність 

як галузь 

соціальних 

технологій 

Соціально-

педагогічна 

профілактика 

та її 

технологічни

й аспект 

Типологія 

технологій 

соціально-

педагогічної 

профілактики 

 

Використання 

технологій 

соціально-

педагогічної 

профілактики з 

«групами 

ризику» 

Технології 

соціально-

педагогічної 

профілактик

и  девіантної 

поведінки 

Використання 

технологій 

соціально-

педагогічної 

профілактики з 

різними типами 

сімей 

Практи

чні 

заняття 

 11 балів 11 балів 22 бали 22 бали 22 бали 

Теми  Соціально- Типологія Використання Технології Використання 



12 

практич

них 

занять 

педагогічна 

профілактика 

та її 

технологічни

й аспект 

технологій 

соціально-

педагогічної 

профілактики 

 

технологій 

соціально-

педагогічної 

профілактики з 

«групами 

ризику» 

соціально-

педагогічної 

профілактики  

девіантної 

поведінки 

технологій 

соціально-

педагогічної 

профілактики з 

різними типами 

сімей 

Самості

йна 

робота 

1. Підібрати 5 відеороликів на тему 

соціально-педагогічної профілактики 

(5 балів). 

 

1. Підібрати 5 художніх фільмів в яких 

висвітлюється соціально-педагогічна 

профілактика (5 балів). 

 

Поточн

ий 

контрол

ь 

Модульна контрольна робота 1 (25 балів) Модульна контрольна робота 2  (25 балів) 

Підсумк

овий 

контрол

ь 

Залік 
Розрахунок коефіцієнту: 154/100=1,54 
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5. Рекомендовані джерела 

Основна (базова)  

1. Вайнола Р. Х. Технологізація соціально-педагогічної роботи: теорія та 

практика : навч. посіб. / Р. Х. Вайнола // за ред. С. О. Сисоєвої. − К. : НПУ 

імені М.П.Драгоманова, 2008. − 134 с. 

2. Вайнола Р. Х. Технології соціально-педагогічної роботи : курс лекцій 

для студентів спеціальності „Соціальна педагогіка” / Р. Х. Вайнола. − К. : 

КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2008.− 152 с. 

3. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери : за ред. І.Д. Звєрєвої. – 

Київ, Сімферополь : Універсум, 2012. – 536 с. 

4. Завадська Л. М. Технології професійної діяльності соціального 

педагога : навч. посіб. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2008. –  240 с. 

5. Соціальна педагогіка : мала енциклопедія / за заг. ред. І. Д. Звєрєвої. – 

К. : Центр учбової літератури, 2008. – 336 с. 

 

Додаткова 

1. Активні методи просвітницької діяльності у профілактиці ВІЛ/СНІДу та 

ризикованої поведінки: посібник для спеціалістів приймальників-

розподільників, притулків для неповнолітніх та виховних колоній / за 

заг. ред. Вайноли Р. Х., Лях Т. Л. – К. : ДКБ „Ротекс”, 2007. – 190 с. 

2. Алєксєєва В. О.  Технології соціальної робота з дезадаптованими дітьми 

та молоддю / Валентина Алексеева, Лілія Кострищі. – К. : Шк. Світ, 

2009. –  120 с. 

3. Аналітичний звіт: Моніторинг соціального супроводу сімей, які 

опинилися в складних життєвих обставинах. – К.: Держсоцслужба, 2006. 

– 136с.   

4. Долгушин А.К. Введение в социальную реабилитологию / А.К. 

Долгушин. – М. : Социально-технологический институт МГУС, 2000. – 

52 с. 

5. Лютий В. П. Технологія соціальної роботи : конспект лекцій / В. П. 

Лютий. – Розділ 1. – Загальні технології соціальної роботи. – К. : 

Академія праці і соціальних відносин, 2003. – 75 с. 

 
  
 

 


